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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 ideia 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 consequências 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 palavra-chave.
Para investir nessa ideia, 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
Edificações Industriais
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EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a),
O Caderno de Eficiência Energética, dedicado aos projetos industriais, mostra a evolução da arquitetura no setor, não apenas em
relação à preocupação com a economia de energia, mas também em termos formais e ambientais. As novas edificações industriais
já não possuem uma tipologia específica, e sim uma maior interação com o setor explorado, fazendo parte da estratégia de
marketing destas empresas. As sedes das indústrias não se resumem mais a centros de produção. Elas são espaços dinâmicos,
que envolvem pesquisa, tecnologia e cultura. Sua arquitetura atraente pode ser vista externa e internamente não apenas pelos que
lá trabalham, mas também por seus visitantes, que encontram nesses espaços exposições temáticas, auditórios para cursos e
eventos etc.
Se o setor é o de produtos de beleza, fabricados com sementes e frutos da Amazônia, caso da Natura, projeto de Roberto Loeb, tem
a ecologia presente desde a fabricação de seus cremes e perfumes até a própria arquitetura, que explora diversos recursos de
iluminação e ventilação, proteção de fachadas, uso de materiais não poluentes, e principalmente o uso da água, componente
fundamental de sua produção. Já o Centro de Tecnologia da McLaren, projeto do escritório de Norman Foster, inspira-se nos
circuitos automobilísticos e também no símbolo chinês yin-yang, facilmente percebido em sua implantação. A qualidade dos espaços, os recursos de ventilação, refrigeração e iluminação, a tecnologia de reutilização da água da chuva e, sobretudo, a exploração
do lago especialmente construído como parte da infraestrutura de arrefecimento mostram a intensa pesquisa de Norman Foster
sobre a chamada arquitetura verde, aplicada em todos os seus projetos, inclusive neste para uma indústria de carros de corrida,
setor conhecido como pouco ecológico.
O projeto de Sidonio Porto para o Ipel, indústria de papéis e embalagens em São Paulo, premiado pelo IAB-SP, em 2002, tem como
característica principal a generosa ventilação natural e a exploração da iluminação natural indireta a partir da instalação de grandes
sheds na cobertura. Assim como os outros projetos, traz a preocupação com a reutilização da água de chuva, o tratamento de
esgotos para reuso em vasos sanitários etc. Construção de grande impacto na paisagem em que se localiza, a edificação extrapola
a tipologia industrial tradicional e se revela mais uma obra que valoriza a arquitetura.
O artigo histórico resgata as indústrias Hering, projetos do arquiteto Hans Broos, que nas décadas de 1960 e 1970 já explorava
recursos de eficiência energética e conforto ambiental nos espaços de produção. Isto traz um diferencial para a arquitetura industrial no Brasil, ajustada às especificidades climáticas locais, seja em construções novas, seja em revitalizações de antigas edificações.
O interessante deste Caderno é mostrar que as grandes indústrias nacionais e estrangeiras têm investido em projetos de qualidade, que priorizam a eficiência energética, o conforto ambiental, a pesquisa em novas tecnologias e materiais ecologicamente mais
viáveis, sem abrir mão da arquitetura
Dayse Góis
Presidente do IAB RJ
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Documento

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARQUITETURA INDUSTRIAL
DE HANS BROOS
Karine Daufenbach
Arquiteta, Mestre pela UFRJ e Doutoranda pela USP com bolsa Fapesp
É a partir de premissas projetuais, trabalhando sobre uma mesma base operativa, que o arquiteto Hans Broos concebe seus projetos. Salvo questões programáticas e funcionais, as questões recaem sempre em dois grandes pontos-chave: o diálogo entre arquitetura e natureza e o bem-estar do usuário. É com essa
filosofia de trabalho que o arquiteto busca solucionar os problemas propostos por
cada projeto, seja uma casa, igreja ou
uma fábrica.
Dedicando-se a várias áreas, o arquiteto
tem em seu currículo mais de 100 obras
construídas, entre residências, edifícios
públicos, religiosos e indústrias. São estas, porém, as mais conhecidas e divulgadas em sua carreira, pelo seu significativo número e pelas projeções que alcançaram junto à crítica especializada.
Com o projeto e construção da Indústria
Têxtil Hering Matriz de Blumenau (19681975), o arquiteto deu início a uma parceria de trabalho de mais de 20 anos com
as Indústrias Hering, na condição de arquiteto e consultor, o que lhe rendeu diversos outros projetos de indústrias de
menor porte em comparação a essa companhia nos arredores de Blumenau, as
chamadas Unidades Satélite, e por fim,
da Hering do Nordeste (1978-1987), no
município pernambucano de Paulista.
Na Hering Matriz é impressionante o diálogo estabelecido entre arquitetura e
natureza. Uma arquitetura austera e de
formas angulares que complementa e, ao
mesmo tempo, contrasta com o vale estreito e cercado por montanhas onde se
insere, ou a convivência harmoniosa entre a arquitetura moderna e a antiga. Na
Unidade Satélite de Rodeio, o edifício se
propõe a reproduzir os platôs do terreno, transformando obra natural e construída em um todo, único e reelaborado.
Ou ainda, o aproveitamento dos ventos
marítimos na Hering do Nordeste, em
Edificações Industriais

resposta à situação climática dessa região, visando o bem-estar dos funcionários. São estes projetos industriais, onde
o arquiteto alia seu profundo conhecimento das necessidades funcionais e
programáticas, com o desenho diversificado e minucioso, o respeito à natureza,
os espaços de encontro e lazer, a busca
pelo conforto ambiental e pela animação
psicológica, que evidenciam sua lúcida
compreensão da fábrica entendida enquanto lugar onde se trabalha e se vive
socialmente, para além de suas estritas
exigências funcionais.

A Hering Matriz de
Blumenau
Na Hering Matriz (1968-1975), o que nos
surpreende é justamente essa noção de
conjunto que os edifícios assumem, num
estreito diálogo entre obra e natureza, em
que os edifícios são inseridos com naturalidade, integrados à natureza, indissociáveis daquele espaço. A qualidade
arquitetônica dos edifícios também é algo

marcante, assim como a dos espaços
criados por essa arquitetura. Algo surpreendente para a época de sua construção, quando predominavam indústrias
instaladas em galpões antigos ou improvisados, geralmente isolados, sem maiores preocupações em relação ao planejamento físico da empresa e com questões de atendimento social e conforto dos
operários.1
A Hering Matriz situa-se no bairro do Bom
Retiro, num vale entrecortado por morros, hoje um bairro próximo ao centro da
cidade de Blumenau, mesmo local onde
os irmãos Hering, imigrantes alemães,
iniciaram uma tecelagem no final do século XIX. (imagem 1) Uma das questões
principais do projeto relaciona-se ao desejo da empresa de permanecer no sítio
original, preservando a história e os laços afetivos com o lugar de sua fundação. Para viabilizar a expansão da empresa, foi adotado, assim, o sistema de
satélites, que são núcleos produtivos responsáveis somente pela confecção dos
artigos. São seis as unidades satélites:

1 - Hans Broos: Hering Matriz. Vista do conjunto. Blumenau. 1968-1975.
5

Água Verde e Itororó, em Blumenau; e
as unidades nas cidades de Rodeio,
Indaial, Ibirama e Gaspar, em Santa
Catarina.
Na unidade matriz, as imposições naturais do meio e as premissas de projeto
que conduziram à formulação do plano
diretor foram diversas e atuaram de forma decisiva: organizar o plano diretor

as iluminadas e sombreadas, que acentuam a horizontalidade do edifício e amenizam a massa construída. (imagem 2)
No edifício da Costura, a torre da escadaria age como um contraponto à horizontalidade predominante deste edifício
e torna-se o marco visual do complexo
fabril. Ladeando o prédio histórico de
1890, a fachada principal desse edifício

2 - Hans Broos: Hering Matriz. Costura Nova. Blumenau.
1968-1975.
para o conjunto fabril num vale de configuração estreita e alongada, preservando a paisagem e a vegetação natural;
conciliar a inserção dos novos edifícios
com os prédios antigos da fundação da
empresa com características da arquitetura germânica existentes no local; prever a construção em etapas, e por fim,
conciliar a expansão da fábrica com o
processo de produção em curso.
O complexo industrial compõe-se de vários edifícios que guardam diferenças
formais, funcionais e programáticas entre si, mas que revelam ao mesmo tempo uma coerência e unidade de conjunto. Guardam também, em comum, preocupações com o bem-estar dos usuários, e tiram daí sua própria expressividade. Todos eles se abrem ao exterior,
permitindo que o trabalhador esteja sempre em contato com o mundo externo.
Os edifícios concentram as circulações
nas suas extremidades, sempre abertas,
que protegem o interior da incidência
solar direta e permitem a ventilação, além
de garantir um percurso protegido da
chuva. Fazem uma espécie de intermediação interior/ exterior que age diretamente na expressividade do edifício, que
surge da relação de cheios e vazios, áre6

não deixa de ser incisiva e com “plena
convicção do seu próprio valor e da legitimidade de sua filosofia”2, certo de que
somente uma arquitetura de qualidade
respeita e valoriza a arquitetura histórica.
É também através do uso do vidro e de
recuos que o arquiteto desconstrói a
massa e confere leveza ao bloco do Cen-

3 - Hans Broos: Hering Matriz. Costura Antiga e Nova.
Blumenau. 1968-1975.

foi concebida apenas como uma simples
empena de concreto aparente. (imagem
3) De fato, o arquiteto tinha um duplo
desafio a resolver: articular o novo edifício ao antigo e resolver de maneira
satisfatória, do ponto de vista do conforto ambiental, a fachada voltada para leste. O arquiteto concebe então uma fachada neutra, quase que totalmente vedada, a não ser pelos pequenos orifícios
circulares que permitem visão ao terraço-jardim à frente. Em contrapartida, a
fachada é cercada de aberturas de vidro
e canais de ventilação pelas laterais e
em sua base, que permitem plena iluminação e ventilação natural. É nessa busca por soluções de ordem estético-funcionais que reside seu grande interesse e
a compreendemos.
A fachada funciona como um plano sobreposto ao edifício, apoiado em vigas
laterais, e guarda um vão livre com o restante do prédio para ventilação (imagem
4). Temos assim, uma empena de concreto, leve, realçada em sua ínfima espessura, solta do chão, quase que suspensa. O arquiteto opera em contraste,
neutralizando a fachada do novo edifício
para valorizar o antigo; uma arquitetura
que é neutra, porém não hesitante, que

tro Social, tendo em vista a grande altura da viga longitudinal, que suporta o terraço-jardim. Este edifício se estende desde a entrada do complexo têxtil até à Praça Histórica. São aproximadamente
150m de comprimento e com um pavimento. O fechamento voltado para o jar-

4 - Hering Matriz - Edifício Costura
Nova. Esquema corte longitudinal.
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dim é de vidro, o que possibilita plena iluminação natural nesses ambientes, principalmente no refeitório, e contato com a
natureza. Em contrapartida, o arquiteto
lança mão de uma grande cobertura que
garante aos usuários um percurso protegido desde a portaria à Praça Histórica e
daí às unidades de produção.
A Praça Histórica (imagem 5) é um lugar
de encontro entre os trabalhadores e o
ponto central do complexo fabril, também
acesso ao terraço-jardim projetado por
Roberto Burle Marx. Um local de convívio composto por diversos níveis, escadas de diferentes desenhos, em ângulos, espelho d’água e chafariz, perfazendo um espaço dinâmico. O conjunto formado pelas velhas figueiras da praça,
com o jardim que ladeia o Centro Social
e seu terraço-jardim, além da vegetação
circundante, gera uma bela continuidade visual, numa verdadeira fusão entre
obra natural e construída.
É nesse sentido que esta arquitetura ganha status de coisa viva, numa clara concepção de conjunto, onde arquitetura e
natureza se complementam e se diferenciam reciprocamente; noção esta que o
arquiteto repete em projetos posteriores,
como na Unidade Satélite de Rodeio
(1978), com a perfeita sintonia entre arquitetura e topografia (imagem 6). Aqui
podemos apreender essa ideia da arquitetura formadora de um ambiente. Esta
unidade é marcada por dois volumes de
acentuada horizontalidade - a portaria e
a fábrica -, concebidos em extensão, que
acompanham os desníveis do terreno. O
primeiro volume, da portaria, surge como

uma continuação, um prolongamento
natural do terreno, que além de se adequar, completa a paisagem. Tanto aqui
como na Hering Matriz, o valor maior do
projeto está concentrado na formação do
ambiente, onde mais importante que as
fachadas são as relações volumétricas
entre os edifícios e os espaços criados
através dessa arquitetura.

A Hering do Nordeste
A Hering do Nordeste (1978-1987) representa outro projeto marcante na carreira
do arquiteto; marca o ponto culminante
de suas preocupações com questões de
ordem funcional e climáticas. O arquiteto se depara com uma situação ambiental
bastante diversa daquela em que construiu as demais fábricas da Companhia
Hering. E tais preocupações se refletem
em uma nova linguagem formal, que fazem desse edifício um ponto de inflexão
em sua carreira. Se por um lado, a Hering
do Nordeste marca continuidades formais
com obras anteriores – como a Satélite
de Rodeio – entre elas a horizontalidade
predominante do volume, a definição
volumétrica maciça, a procura pelos grandes vãos -, por outro, sinaliza uma exploração na linguagem estrutural como
nunca antes, não apenas em concreto
como nas demais obras, mas também na
estrutura metálica, com a qual concebe
a cobertura do edifício, responsável por
captar os ventos da região e amenizar o
clima quente do Nordeste (imagem 7).
A Hering do Nordeste assenta-se sobre
uma chapada situada a 10 km do litoral
na cidade de Paulista, PE, onde tira pro-

5 - Hans Broos: Hering Matriz. Praça Histórica. Blumenau.
1968-1975.
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veito dos ventos marítimos constantes.
Todo o projeto foi concebido de modo a
aproveitar da melhor forma possível os
ventos da região. Segundo o texto de
apresentação do projeto: “o desejo de se
aproveitar as condições naturais para o
sistema de ventilação e ambientação do
edifício influenciou o projeto desde o traçado geral, isto é, desde a implantação
e orientação dos volumes no terreno até,
e especialmente, a concepção da cobertura”.3
É na estrutura da cobertura, portanto, que
reside a maior atenção do projeto, uma
estrutura metálica com 4,20m de altura
que cobre todo o edifício, e tem como
principal atribuição a captura e o
direcionamento dos ventos para dentro
do edifício e também a eliminação do ar
quente através de aberturas também presentes na cobertura. Sua forma resultou
de estudos tanto no sentido da proteção
solar como para a ventilação natural, e a
exigência de vencer os grandes vãos do
edifício (Imagem 8). A demanda pelos
espaços contínuos e pelos grandes vãos
que orientaram o projeto justifica-se pela
necessidade de flexibilização dos espaços internos. Além disso, permite maior
racionalidade do fluxo de produção e redução da área ocupada, ao concentrar
no mesmo espaço todos os setores de
produção - beneficiamento da malha,
corte e costura, e estocagem.
As paredes do edifício também colaboram para a constante ventilação interna
do prédio. Nenhuma parede externa é
maciça. Todas são feitas de elementos
vazados de concreto pré-moldado em di-

6 - Hans Broos: Indústria Hering. Satélite de Rodeio. Rodeio.
1978.
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7 - Hans Broos: Hering do Nordeste. Paulista, PE. 19758 - Hans Broos: Hering do Nordeste. Paulista, PE. 1975-1978.
1978.).
ferentes formas e tamanhos e, de acorsibilidades tecnológicas e a assimilação
Hering do Nordeste. Se na primeira, o
do com a necessidade, recebem fechade novos materiais na arquitetura, como
relevo agiu de forma tão impositiva e
mento de cobogós, telas metálicas ou
o aço, que agora poderia concorrer com
estruturadora no projeto. O contrário
vidro, e são dispostas da melhor forma
o concreto devido ao desenvolvimento da
aconteceu na última, onde o arquiteto
para o aproveitamento das correntes de
indústria siderúrgica nacional. Parte da
teve total liberdade, desde a escolha do
ar, mas também como proteção à inciarquitetura brasileira expressa essas
terreno até a concepção do partido ardência solar e à chuva. Por serem elenovas possibilidades na linguagem forquitetônico. São situações opostas nesmentos vazados, permitem o contínuo
mal do edifício.
se sentido, mas com o predomínio justacontato visual com o exterior. E são jusmente dessa busca da relação com o
O projeto da Hering do Nordeste ostenta
tamente esses elementos dispostos nas
lugar, entendendo-se aí também as questoda a desenvoltura tecnológica dos seus
fachadas e todos os seus detalhes que,
tões climáticas, e que tem como fim últigrandes vãos e dos espaços contínuos
entre outras questões, têm a missão de
mo agir a favor do usuário, através da
de produção, que se revela na grandioatuarem na diferenciação formal e na
concepção de um edifício agradável físisidade da estrutura metálica da coberturedução da escala do bloco. Algo de funco e psicologicamente, extraindo-se daí
ra. Esta, visível tanto do exterior quanto
damental importância quando se fala de
todas as motivações de ordem formal.
do interior, em contraposição ao restanum edifício com dimensões impressiote do edifício em concreto aparente, tornantes: 216mx192m.
na-se a principal característica formal do
Notas
Todas as preocupações com ganhos de
projeto. E mais que isso, é a própria leve1 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900espaço e racionalização de seu uso acaza de sua trama metálica contraposta à
1990. São Paulo: Edusp, 1997, p. 161.
baram por tornar o edifício impessoal em
solidez e consistência do concreto que
2 BROOS, Hans. O homem e a cidade: Reflesua escala, diferenciando-o drasticamendá a tônica do projeto.
xos mútuos. Texto da Palestra em 16/06/89. São
te daqueles edifícios em Santa Catarina,
Paulo, p. 14.
onde a escala humana foi nitidamente
Em que pese à grande escala do edifí3 DAUFENBACH, Karina. O Complexo Têxtil da
uma preocupação do arquiteto.
cio, o arquiteto buscou ao máximo o diáHering do Nordeste S/A Malhas. Apresentação
do projeto. Projeto n. 46, dez. 1982 p. 51-68.
logo com a natureza, seja na concepção
A Hering Nordeste parece comungar do
indissociável entre obra e natureza na
4 BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília:
ímpeto construtivo que se manifestou no
Hering Matriz, seja no aproveitamento
rumos da arquitetura brasileira. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2003.
país na época de sua construção, os
das correntes marítimas no projeto da
anos do chamado “milagre econômico”
brasileiro, em que o país conheceu anos
Hans Broos
de pujança econômica sem precedentes
O arquiteto Hans Broos (1921) nasceu em Gross-Lomnitz, atual Eslováquia. Fore com muita construção para um Brasil
mou-se na Universidade Carolo-Wilhelmina, em Braunschweig, Alemanha, em 1947.
que se urbanizava de forma acelerada.
Chegou ao Brasil em 1953, primeiramente em Blumenau, cidade de colonização
“A arquitetura do início dos anos de 1970
alemã, em Santa Catarina. Desde então, realizou muitos projetos, em especial
parece profundamente marcada pela
residenciais, industriais e religiosos, além de educacionais e hospitalares. Em 1968,
demanda de massa, pelo nível técnico
mudou-se para São Paulo, onde seu projeto de maior destaque é a Igreja e Centro
atingido pela construção civil, aparelhaParoquial São Bonifácio, na Vila Mariana. Em Santa Catarina, merecem ênfase
da para construir grandes estruturas e
seus projetos industriais da Companhia Hering. Entre os vários prêmios recebidos
pelo otimismo gerado pelo desenvolvi4
pelo arquiteto, destaca-se o Prêmio do IAB/ SP de 1983 para edifícios industriais ao
mento do país.” Outra característica desprojeto da Hering do Nordeste.
sa época, é a expressão das novas pos8
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MCLAREN TECHNOLOGY CENTRE
FOSTER AND PARTNERS
Marco Milazzo
Arquiteto e Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Professor da Universidade Estácio de Sá.
Para o novo Centro de Tecnologia da
McLaren, o escritório de arquitetura
Foster and Partners enfrentou o desafio
de criar uma sede para reunir a maioria
dos empregados do Grupo McLaren, anteriormente dispersos em 18 localidades
diferentes.

os conceitos da empresa em relação à
produção automobilística, o que Norman
Foster fez adotando diversas referências estéticas da edificação a peças
automotivas, a máxima eficiência
energética, e criando ambientes de alta
qualidade para os funcionários.
A planta da edificação possui uma
forma sinuosa, como uma pista de
corrida, que em
composição com
um grande lago
artificial fecham
um círculo, como
no símbolo chinês
yin-yang, em que
lago e edifício se
completam.

O corpo principal do edifício é dividido
em blocos de 18 metros, com corredores de 6 metros entre eles, chamados de
“ruas”. Todas as ruas permitem a entrada da luz natural e a vista para o lago
pela fachada sudoeste, que é totalmente envidraçada. Dentro dos 11 metros de
pé-direito, as áreas administrativas e de
criação foram implantadas em mezaninos, separadas das áreas industriais. Em
uma das pontas da edificação, fica localizado o túnel de vento, um circuito retangular de 145 metros de comprimento,
utilizado nos testes de aerodinâmica dos
carros. No túnel, um grande ventilador
de 4 metros de diâmetro atinge velocidades de até 600 rpm, sendo portanto responsável por grande consumo de energia. Dentre as áreas destinadas aos funcionários, há um restaurante para 700
pessoas, uma piscina e uma academia.

O lago é um dos
principais compoA proteção da insolação direta é feita pela
9 - Implantação do McLaren Centre
nentes da edifigrande cobertura em balanço que circunda toda a edificação e pelo paisagismo.
cação, possuindo
Localizado em um terreno de 50 hectaA altura da edificação foi limitada em 11
50.000 m³ de água e faz parte da infrares, a sudoeste de Londres, na cidade
estrutura de arde Surrey, Inglaterra (51°20´ norte / 0°32´
refecimento. A
oeste), possui 57.000,00 m² de área
água é bombeaconstruída, onde estão instalados laboda para absorver
ratórios de pesquisa, estúdios de concepo calor gerado
ção, produção e montagem de automópelos chillers do
veis de fórmula 1 e um túnel de vento
sistema de condipara simulações.
cionamento de ar,
localizados na coSegundo Foster, “estamos obviamente
bertura, e depois
emocionados em estar envolvidos nesé recirculada por
se projeto. É uma daquelas raras ocasiuma cascata de
ões em que a natureza, o funcionamento
160m de comprie a aparência de um edifício realmente
mento que circunimportam, não apenas para quem vai trada todo o lago,
balhar lá, mas para quem a visita.
10 - Vista Aérea do McLaren Centre
onde novamente
McLaren veio até nós com uma série de
se resfria. Além
metros para que pudesse ser criado um
conceitos - não sobre como o edifício
disso,
o
movimento
da
água
pelo
lago
grande anel de árvores de proteção ao
deve parecer, mas mais sobre qual deve
permite
a
sua
oxigenação.
Devido
a
este
seu redor. Toda a água de chuva da coser o seu espírito, suas aspirações, e
sistema,
foram
instaladas
apenas
duas
bertura e das áreas pavimentadas é coseus geradores sociais.”
torres de arrefecimento de água ao inletada e tratada, para depois ser lançada
Na visão do presidente da MacLaren, Ron
no Rio Bourne, que corre próximo ao tervés de sete, e mesmo assim somente são
Dennis, a nova sede deveria representar
reno.
usadas como backups.
Edificações Industriais
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11 - Lago Artificial e fachada sudoeste

12 - Vista da marquise de cobertura
Ações monitoradas desde a inauguração
do Centro McLaren:
Desligamento das unidades condicionadoras de ar (AHUs) – economia de
700.000,00 kWh / ano;
Otimização dos controles dos chillers –
economia de 963.000,00 kWh / ano;
Desligamento automático da iluminação
à noite e finais de semana - economia
de 618.000,00 kWh / ano;

13 - Passarelas de ligação entre os mezaninos
Um centro de visitantes é localizado em
uma edificação independente, na entrada do complexo. Abriga exposições temporárias, instalações educativas e um
teatro, e é conectada à edificação principal pelo subsolo.

Um completo sistema de automação permite que a equipe de manutenção da
edificação monitore e controle de forma
permanente o consumo energético do
Centro McLaren e planeje melhorias
constantemente.

Troca das lâmpadas halógenas pelas de
vapor metálico - economia de 45.000,00
kWh / ano.
Ações a serem implantadas nos próximos
anos:
Troca das lâmpadas existentes por leds;
Otimização dos compressores de ar;
Controle da velocidade variável do sistema de bombeamento de água do lago;
Implantação de sensores de presença
para acionamento da iluminação.

14 - Diagrama de distribuição da energia (Visio-Energy Map.pdf)
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FORMA E QUALIDADE AMBIENTAL
O caso da fábrica da Natura - Cajamar - SP
Arquiteta Patrízia Di Trapano
Arquiteta pela USU, Mestre e Doutorado em Arquitetura pelo Proarq/FAU/UFRJ e Professora Adjunta EBA/
UFRJ.
O avanço tecnológico ao longo dos anos
trouxe inúmeros benefícios para a qualidade de vida do homem, mas também
desencadeou outros problemas. O
consumismo decorrente da Revolução
Industrial, a evolução dos meios de produção e a influência da mídia na era da
globalização levaram o planeta a evidentes sinais de exaustão dos recursos naturais não renováveis, além de problemas ambientais tais como o efeito estufa
e a destruição da camada de ozônio.
O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios. Se
por um lado, nunca houve tanta riqueza
e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentam dia a dia. Diante dessa
constatação, surge a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando conciliar
o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda, o fim da
pobreza no mundo.
O conceito de desenvolvimento sustentável é complexo, pois para ser colocado
em prática exige mudanças fundamentais na maneira da sociedade pensar, viver, produzir, consumir etc. Além das
questões ambiental, tecnológica e econômica, este conceito envolve também
uma dimensão cultural e sóciopolítica,
exigindo a participação democrática de
todos os envolvidos no processo para
tomadas de decisões e mudanças que
se façam necessárias.
No campo da arquitetura, o conceito de
sustentabilidade significa, sobretudo, a
utilização da criação e do conhecimento
técnico para projetar e construir em harmonia com o meio ambiente, de modo
que a edificação apresente mínimos impactos ambientais adversos, além de prover uma qualidade para a vida das pessoas. Nesse sentido, a utilização de fontes de energia renováveis, como a energia solar, associada à ventilação natural,
Edificações Industriais

iluminação natural, o aproveitamento das
águas pluviais, a reutilização das águas
servidas são alvos que devem ser incorporados ao processo de concepção.
A qualidade ambiental é uma denominação empregada para caracterizar as condições dos ambientes – qualidade do ar,
da água, do solo, dos ecossistemas, do
conforto ambiental – segundo um conjunto de normas e padrões ambientais
pré-estabelecidos.
Algumas considerações fazem-se necessárias quando se tem como meta uma
arquitetura com qualidade ambiental. O
arquiteto deve observar para o sítio de
implantação da edificação, topografia,
tipo de rugosidade do terreno, condições
do entorno, condições climáticas, insolação e ventos. Além disso, outros pontos deverão ser contemplados, tais como
às questões energética, ambiental, social, cultural, econômica e a imagem
requerida para essa edificação.
Uma edificação com qualidade ambiental
é aquela que apresenta um mínimo de
impacto nocivo ao meio ambiente, criando espaços salubres e confortáveis para
os usuários. Considera-se que as questões ligadas à composição, configuração,
estrutura, aspectos construtivos, funcionalidade, conceituação teórica já fazem
parte do elenco de premissas projetuais
que o arquiteto prioriza na fase de concepção, acrescentando-se a essas, a
questão da qualidade ambiental também
como estruturação interna da forma. A
resolução desse processo deve-se dar
de forma harmônica, sem que mais tarde, quando da construção, serem acrescidos sistemas ou dispositivos à forma
arquitetônica já concebida e realizada.
Assim, o ideal será de se considerar no
projeto a integração das necessidades
ambientais, sem que haja perda da qualidade arquitetônica.

O Caso da Fábrica da
Natura
A empresa Natura desejava um projeto
que simbolizasse alguns dos conceitos
básicos da filosofia de trabalho e da imagem que expõe ao público: preservação
da natureza, o bem estar e o conforto do
ser humano. Vencedor da licitação para
a escolha do projeto, o arquiteto Roberto
Loeb procurou criar elementos arquitetônicos que simbolizassem tais valores.
Para isso, tomou como referência os conceitos do Green Building Challenge¹.
O levantamento desses conceitos estabeleceu diretrizes que influenciaram na
composição formal. Houve uma preocupação do arquiteto em criar uma relação
eficiente e estética entre funcionalidade
e forma, buscando a integração dos sistemas mecânicos e construtivos aliados
à tecnologia.
As considerações mais relevantes foram:
facilidade para modificações de layout;
acesso visual ao exterior (transparência);
preocupação com os seus colaboradores; fácil acesso e manutenção, tanto
preventiva quanto corretiva dos sistemas;
preservação da mata nativa; estação de
tratamento de água para produção, retirada de poço artesiano; redução de consumo de energia através da utilização da
luz natural; criação de estação de tratamento para efluentes líquidos e seu devido reaproveitamento; incineração de
resíduos industriais e orgânicos.
O município de Cajamar está localizado
na latitude 23° 21' 22'’S e longitude de
46° 52' 37'’W, próximo ao trópico de
Capricórnio. A média de altitude é de 735
m, implicando numa realidade climática
de transição, entre os climas tropicais
úmidos de altitude, com período seco
definido, e aqueles subtropicais, permanentemente úmidos do Brasil meridional (TARIFA & ARMANI, 2000).
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A fábrica foi implantada num terreno de
formato retangular (imagem 15), com a
maior dimensão voltada para o vale e o
rio Juqueri, na direção norte. A distribuição dos edifícios priorizou o contato entre os espaços abertos e construídos, e
o entrelaçamento das circulações feito
pelas passarelas.

dro, carbono e borracha, não bloqueia
totalmente a iluminação natural.
Segundo Rivero (1986, p.98), a radiação
solar incidente (W/m2) com céu claro, nas
fachadas leste/oeste, durante as quatro
horas de maior intensidade na latitude de
23°27’S, no dia 22 de dezembro, é de

15 - Implantação e orientação
Com relação às orientações, o bloco Administrativo apresenta a fachada de maior
dimensão com vidro reflexivo, voltada
para norte/sul. Já o bloco de Projetos &
Desenvolvimento (P&D), com o mesmo
tipo de vidro, apresenta a maior dimensão voltada para leste/oeste onde, no
lado oeste, foi protegida externamente
por uma tela micro perfurada que permite a visão para o exterior durante o dia
(imagem 16).
Esse tipo de proteção, constituída de um
tecido com fios especiais de fibra de vi-

584W/m2. A fachada norte apresenta
46W/m2, a sul 165 W/m2, a NE/NO 336
W/m2 e a SE/SO 515 W/m2. Logo, em
climas tropicais, é desejável que a
edificação apresente orientação norte/sul
nas faces de maior dimensão.
As fachadas norte do prédio Administrativo e do P&D que apresentam peles de
vidro reflexivo (imagem 17), não receberam proteção, assim como a grande empena de vidro temperado transparente,
que fecha uma das laterais da passarela

16 - Proteção com tela na fachada oeste do prédio P&D
12

de acesso aos edifícios de produção
(imagem 18). Nesta fachada, o arquiteto
trabalhou com o recurso da serigrafia, visando atenuar o ofuscamento, mas a
estratégia não resolveu o problema da
insolação.
A utilização dos fechamentos em vidro
no projeto foi intencional devido ao pedido dos clientes de se obter o máximo de
transparência e clareza, um dos princípios da Natura. Entretanto, sabe-se que
os fechamentos transparentes em climas
tropicais são um ponto fraco na envolvente do edifício, devido ao fator solar2
apresentado e à baixa inércia térmica. A
utilização de vidros reflexivos em algumas fachadas críticas, visto que estes
apresentam melhor performace mediante a aplicação de películas metálicas com
alto coeficiente de reflexão, buscou a diminuição do fator solar, atenuando o problema da insolação.
A busca de soluções mais eficientes faz
com que o uso da tela na fachada oeste,
como proteção externa aos vidros, seja
considerado um bom exemplo de dispositivo arquitetônico agregado à forma,
mostrando que estes devem fazer parte
da composição formal, adequando a
construção ao clima. Esta solução permite que os vidros sejam mantidos, melhorando o desempenho térmico da
edificação.
Outro aspecto importante, que serviu
como premissa para o arquiteto quando
da implantação do edifício, foi o incentivo à circulação entre os espaços. A necessidade de integração entre blocos

17 - Fachadas norte do prédio administrativo e P&D
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vés de sistemas de difusores, criando um
colchão de ar. Para conseguir esse resultado, foram instalados sob o piso do
processo industrial das fábricas dutos
subterrâneos que mandam o ar para os
totens de 2,50 m. O colchão de ar que
fica na parte superior do prédio não é
condicionado, sendo tratado por um sistema de filtragem, sem ser resfriado (imagem 19).
18 - Praça interna entre os blocos industriais
norteou a solução das passarelas, que
se tornaram elementos de grande força
estética do projeto (imagem 17). Essas
circulações foram uma solução convidativa a uma experiência sensorial, proporcionada pelo contraste de formas altas e
baixas, passando pela relação entre o
opaco e a transparência, entre o cheio e
o vazio, o iluminado e o escuro, além de
ser um elo eficiente para que os funcionários e visitantes sigam de um extremo
a outro.

cuidado com seus filhos, que podem ficar na creche sem a preocupação com o
período de lactação. Tudo isso é complementado por serviços especiais como
médicos, correios, loja de conveniência,
área de repouso, lanchonete e restaurante. A empresa oferece também um clube
para diversão, com serviços de ginástica nos horários de almoço.
As questões voltadas para a gestão da
água foram atendidas por Loeb, ou seja,

19 - Vista interna da área de produção com os totens para insuflamento
As áreas de trabalho não são confinadas em salas e, ao circular pela fábrica,
observou-se algumas reuniões em pequenos postos de trabalho, corredores,
no jardim das jabuticabeiras, nos bancos
das praças, etc. O contato humano é
importante para o estreitamento das relações entre as pessoas. Pode-se dizer
que o apelo por uma arquitetura flexível
e interativa restabeleceu neste projeto um
elemento óbvio, mas há muito tempo
esquecido: as pessoas.
A empresa Natura apresenta uma filosofia de trabalho que muito se aproxima da
questão social da sustentabilidade, que
é a preocupação com o ser humano. Na
fábrica, 80% são mulheres, existindo o
Edificações Industriais

reutilização de águas servidas, gestão de
águas pluviais, assim como a gestão dos
rejeitos. Neste projeto existiu um grande
cuidado em se adequar as edificações
às características topográficas do terreno, onde foram mantidos os desníveis e
dado um tratamento paisagístico ao entorno dos edifícios. Houve também a preocupação com a drenagem das águas
pluviais através de canaletas laterais aos
caminhos com argila, e também com a
criação de elementos decorativos em
pedra (imagem 18).
No aspecto de economia de energia, a
climatização do ambiente das fábricas,
onde o pé direito é de 12,00 m, foi feita
apenas nos três primeiros metros, atra-

No município de Cajamar, não existe rede
pública de esgotos e a água é obtida através de poços artesianos. O consumo de
água na Natura é considerado um item
estratégico, já que esta faz parte da composição de todos os produtos. Por isso,
existe uma estação de tratamento da
água retirada do poço artesiano. Encontram-se instalados numa torre os seguintes reservatórios: água potável para consumo humano, água industrial para a produção e água tratada para combate a
incêndio, irrigação e lavagem de ruas,
etc. O sistema de esgoto é a vácuo e o
consumo de água por vaso sanitário de
1,2 litros por descarga, 90% menor do
que um sistema convencional.
Observa-se que muitos dos requisitos de
uma edificação com qualidade ambiental
guiaram o processo de concepção, sendo considerados no projeto. Entretanto,
a solução formal não se caracteriza como
resultado de um processo de concepção
fundamentado nesses requisitos. A arquitetura de Loeb ainda é marcada pela forte influência do modernismo, revelada
através do seu próprio discurso. Nota-se
que existia uma solução formal pré-definida, que incluía a utilização de materiais como o concreto aparente, o vidro e
a estrutura metálica como princípios de
projeto e não havia manifestação do arquiteto no sentido de trabalhar com materiais alternativos ou até mesmo reciclados.
Neste projeto, a função e o programa
eram muito importantes, e a forma, de
certa maneira, se adequou a essa função, mas de um modo flexível e aberto,
através de núcleos independentes interligados com a natureza. “Pensei numa
arquitetura do espaço aberto, definida por
volumes construídos. Era importante haver esta conversa entre os volumes.” diz
Loeb³.
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edificação com qualidade ambiental. Este
projeto evidencia, através de sua forma
e da implantação, a vontade de integrar
o espaço construído com o meio exterior, privilegiar a paisagem e os revestimentos externos, buscar enfim uma melhor relação do homem com a natureza,
ao utilizar recursos naturais da ventilação e da luz do dia.

20 - Vista geral de uma parte do complexo
O partido adotado pelo arquiteto traz o
uso sistemático de formas elementares
na composição arquitetônica, de modo a
obter equilíbrio e regularidade no conjunto (imagem 20). Além disso, a utilização
do concreto aparente e da estrutura metálica, as coberturas planas, o despojamento da ornamentação, as grandes superfícies envidraçadas e a preocupação
com a funcionalidade do edifício constituem pontos importantes da arquitetura
racionalista.
O efeito da reflexão (imagem 21) também se aplica a esse projeto sob diver-

sos ângulos. “Essa mistura da estrutura
existente com a imagem projetada resulta
em uma superposição acidental que estabelece uma série de associações entre imagem e objeto, combina o óbvio
com o inesperado e o estável com o fugaz.” (Schulz-Dornburg, 2002, p.76)
Em conclusão, trata-se de um projeto
onde nitidamente existe uma continuidade modernista, tanto no sentido da racionalidade quanto da funcionalidade, mas
que já demonstra como os arquitetos
dessa geração estão agregando ao processo de concepção os requisitos de uma
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21 - A fachada de vidro completa a imagem
Notas
¹ O“Green Building Challenge” é um grupo de
pesquisa internacional que visa o desenvolvimento de ferramentas para a avaliação dos impactos ambientais das construções. Este processo envolve uma equipe internacional que determina quais os padrões de dimensionamento
e considerações que serão importantes para a
performace da edificação, tais como, energia,
materiais, qualidade do ar.”
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² Quantidade de energia solar em % (luz e calor) transmitida pelo vidro somado à parcela da
energia solar que é absorvida pelo vidro, irradiada para o interior e exterior do edifício. Notase que quanto menor é o fator solar menor será
a interferência externa no meio ambiente e o
gasto com ar-condicionado.
³ Entrevista feita pela autora ao arquiteto em
Outubro/07.

SOLÀ-MORALES, Ignasi. Diferencias, Topografia de la Arquitectura Contemporânea. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SA. 2003
TARIFA, Roberto José, ARMANI, Gustavo. Atlas
Ambiental do Município de São Paulo. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – SVMA/
PMSP. Secretaria de Planejamento – SEMPLA/
PMSP. FASE I:“Diagnósticos e Bases para a
Definição de Políticas Públicas para as Áreas
Verdes no Município de São Paulo. Unidades
Climáticas Urbanas da Cidade de São Paulo”.
2000
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IPEL FÁBRICA DE PINCÉIS E EMBALAGENS
Memorial do Projeto de Sidonio Porto Arquitetos Associados
A Ipel situa-se em um condomínio industrial na cidade de Cajamar/SP, em um
terreno de 11 mil metros quadrados. O
tratamento do entorno da obra e a
integração dos vários ambientes visa
possibilitar um espaço de trabalho mais
agradável e estimulante aos funcionários. “Procuramos atribuir generosidade

brar a harmonia do desenho”- Sidonio
Porto
“Queríamos que a fábrica da Ipel fosse
não somente uma simples edificação industrial, mas uma verdadeira obra de arquitetura, que considerasse os anseios e
desejos da proprietária.” – Sidonio Porto

compatíveis. O projeto prevê uma rua
interna que se inicia na entrada e corta a
construção até as áreas de almoxarifado, permitindo a entrega de materiais
sem interferir nas demais atividades da
indústria. Esta via forma um canal de
ventilação natural para as áreas internas
do edifício, confirmando assim os conceitos de utilização dos recursos naturais.
“Sidonio conseguiu concretizar meu sonho. A Ipel é uma indústria extremamente clara, um prédio moderno, dentro de
uma área rústica. Meu verdadeiro paraíso, aqui trabalho com prazer”, diz Márcia Zaidman, proprietária da Ipel.
Do ponto de vista construtivo, detectase um mix de estrutura metálica para
cobertura em shed e as vedações em
painéis pré-moldados no concreto. “Enquanto fazíamos a fundação, as estruturas já estavam sendo fabricadas, o que
foi superpositivo, pois pudemos fazer a
mudança da fábrica sem ter que parála”, conta Márcia.

22 - Vista do Ipel.
aos espaços de vivência, onde os funcionários passariam grande parte do seu
dia, com a subsequente valorização do
espaço cotidiano do indivíduo” – Sidonio
Porto
O respeito ao meio ambiente foi um dos
pontos fundamentais na concepção deste
projeto, além da procura de um espaço
adequado de atividades específicas de
produção. “A iluminação natural é um
recurso que procuramos explorar ao
máximo, trazendo luminosidade e também leveza para o ambiente de trabalho, contudo a ideia era explorar a luz
indireta, evitando incômodos causados
pela exposição à luminosidade excessiva, o que foi alcançado com o emprego
de largos beirais, que orientam a claridade para uma incidência indireta, além de
proporcionar uma solução adequada de
cobertura em dias de chuva, sem queEdificações Industriais

O resultado foi uma construção com 4
mil m² de área, com ares de modernidade, unindo o máximo de flexibilidade,
condições de expansão futura e custos

Toda em vidro laminado que se encaixa
em alumínio pintado de branco, a indústria possui a luminosidade desejada pela
proprietária. “Queria um lugar branco,
que conferisse limpeza e claridade. Nos
dias de céu claro, não precisamos acender uma única lâmpada”, finaliza a empresária.

23 - Corte esquemático.
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25 - Estrutura do Ipel.

24 - Estrutura do Ipel.
“Bela solução arquitetônica, com grande
qualidade e habilidade compositiva. Jogo
bem orquestrado de formas curvas e volumes retangulares articulados através
de elementos estruturais metálicos delicados e eficientes. Sistema de ventilação e aberturas generosas e criativas.
Excelente integração paisagística.” Ata
Premiação IAB 2002 - ocasião na qual o
projeto foi agraciado com o Prêmio Rino
Levi.
Foram previstos para execução em segunda etapa captação de águas pluviais
com irrigação e tratamento de esgotos
para reuso de água nos sanitários.

A construção com
seu alto grau de
industrialização
possibilitou que o
canteiro de obras
fosse um espaço
basicamente de
montagem, trazendo com isso
segurança no trabalho, economia
de material e diminuição de resíduos.
26 - Interior do Ipel.

Para o Arquiteto Sidonio Porto, existe normalmente um processo inicial de informação como visita ao terreno com sua orientação, ventos dominantes, condição de aprovação legal, estudo do programa, discussão do mesmo com o cliente, opções construtivas, etc. Algum tempo depois, após um processo natural de maturação daquelas informações, passamos a dar forma às
ideias que vem surgindo até a versão final. Os conceitos de ecoeficiência e sustentabilidade já são inerentes ao processo e seu
escritório, sempre manteve uma preocupação crescente na busca de informação e experimentação no que se refere ao projeto
e à sustentabilidade e eficiência energética.
Segundo ele, as decisões tomadas no projeto em relação à eficiência energética e à sustentabilidade nem sempre são bem
aceitas pelos clientes, mesmo quando isso envolve um maior custo inicial de construção. Nos casos de projetos empresariais,
os clientes, após algum tempo de uso, reconhecem e/ou verificam a economia energética que pode ser feita graças ao projeto
de arquitetura. Quanto ao projeto do Ipel, destaca a particular valorização do projeto arquitetônico por parte do cliente.
Quando questionado sobre sua perspectiva em relação ao futuro da arquitetura no Brasil em relação às modificações climáticas
e a necessidade de mudança em relação ao consumo de energia, fala sobre os custos crescentes da produção de energia que
levarão naturalmente a uma busca de soluções adequadas e coerentes com o clima, o local, valorizando com isso, a arquitetura
e seus autores.

16
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GRISBI INDÚSTRIAS TÊXTEIS
CAMAÇARI, BAHIA,1980
Cecília Helena Godoy Rodrigues dos Santos
Arquiteta pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; Mestre pela DEA - Université Paris X, Nanterre;
Doutora pala FAU-USP, professora adjunta e pesquisadora da FAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Os edifícios que deveriam abrigar a fiação e tecelagem, localizados no pólo industrial de Camaçari, não constituem
uma opera aperta, intencionalmente incompleta e concebida de maneira que
cada observador ou fruidor participe de
sua criação. Nem uma opera incompiuta,
resultado de um processo de concepção
abandonado antes do termo. Trata-se de
um projeto completo, cuja construção foi
interrompida pela venda do patrimônio e
pelo desinteresse do novo proprietário,
que abandonou o canteiro em seguida,
condenando-o ao estado permanente de
ruína precoce.
Mas mesmo incompleta, a obra já se
apresenta como testemunho da concretização do projeto. Faltam caixilhos e acabamentos, falta a cerâmica vermelha nos
pisos, falta cor em alguns muros revestidos, faltam jardins sobre lajes, faltam alguns elementos indispensáveis à instalação das funções industriais, mas nenhuma dessas faltas diminui a força de
expressão do conjunto de ossaturas expostas ao sol.
No projeto para as indústrias Grisbi, além
do respeito ao programa de necessidades funcionais e de desempenho tecno-

lógico, ponto de partida para o desenho
de qualquer edifício destinado a abrigar
atividades industriais, os arquitetos priorizaram a adequação do conjunto ao seu
meio físico-geográfico e cultural. A consequência foi um projeto de forte expressão arquitetônica e a previsão de economia substancial, resultante da soma da
economia na construção, devida ao emprego de mão-de-obra e materiais da região; da economia de consumo de energia, graças a soluções de projeto que
aumentavam o conforto térmico; da economia no processo de produção, decorrente do estudo e racionalização das
plantas e do zoneamento das edificações
no lote industrial.
No prédio destinado às atividades administrativas, a solução construtiva adotada para amenizar o calor nos ambientes
de trabalho foram os sistemas duplos de
proteção laje/laje ou laje/terraço. Uma
laje de cobertura apoiada em estrutura
metálica independente, sem nenhum tratamento, é sobreposta, como um párasol, a 1,20 m de uma segunda laje, esta
sim tratada e impermeabilizada como
parte integrante da grande ossatura estrutural do edifício. Esse grande pára-sol

pode receber ainda, sob sua sombra, um
alinhamento desencontrado de caixas de
alvenaria autoportante de tijolos com lajejardim na cobertura. Salientes nas fachadas corridas de elementos vazados de
concreto, essas caixas circunscrevem
salas que se separam dos escritórios
panorâmicos centrais pelo grande hall de
circulação vertical em pé-direito duplo.
Entre a cortina de elementos vazados
que fazem o fechamento lateral do edifício e a linha da caixilharia, foi previsto
ainda um espaço intermediário de jardins,
garantia adicional de umidade e frescor
aos ambientes de trabalho.
Elementos vazados de concreto em várias modulações, desenhados pelos arquitetos e moldados no próprio canteiro,
fazem-se filtro de luz, cortina de sombreamento ou marcação de ventilação, estando presentes no fechamento lateral do
edifício administrativo, ou na linha de
ventilação entre as duas lajes sobrepostas no edifício destinado ao vestiário, ou
na parede de proteção do terraço de convívio em frente ao restaurante, ou no
segundo pavimento da oficina e do edifício da manutenção. Emprestados à tra-

27 - Croqui do projeto.
Edificações Industriais
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dição da arquitetura brasileira, esses elementos amenizam o calor e co-laboraram
para que o ar-condicionado só fosse previsto no galpão industrial, para atender
aos requisitos técnicos do equipamento
que seria instalado ali.
Também a pele dos edifícios deveria ser
resistente ao sol. Ao decidir pelo uso do
tijolo na alvenaria autoportante ou de
vedação das grandes estruturas de concreto, os arquitetos estavam mais do que
estabelecendo a óbvia associação com
a arquitetura das primeiras indústrias
construídas no Brasil — estavam optando pela sabedoria local, pela facilidade e
pela economia. O tijolo em Camaçari é
barato e abundante, permitindo ainda a
utilização de mão-de-obra disponível e
numerosa na região. As grandes superfícies de paredes estruturais, que che-

gam a atingir 1000 m², como no galpão
de produção, são paredes de um tijolo
de aspecto irregular justamente porque
fazem uso de tijolos de confecção
artesanal e diversificada, assentados
com juntas largas. Essas superfícies
avermelhadas, irregulares na queima,
regulares no ritmo e na repetição, são o
principal elemento de unidade do conjunto de construções, marcando a oposição
fundamental entre a tradição e a realidade locais e a tecnologia industrial transplantada.
Materiais econômicos, simplicidade na
construção derivada da sofisticação das
soluções construtivas do projeto, programa técnico funcional preciso são os elementos que se combinaram para vencer
a barreira da banalidade das construções
industriais e estabelecer relações de efi-

ciência funcional e de plasticidade. A linguagem é moderna e racional, internacional. Mas o sotaque é local, feito de citações do homem baiano e da sua cultura.
O que faz com que essa arquitetura, na
sua promessa quase cumprida, seja,
antes de tudo, forte.
Ficha técnica
Grisbi Industrias Têxteis
Equipe: Francisco Fanucci, Marcelo
Ferraz e Marcelo Suzuki.
Data de início do projeto: 1980
Data conclusão da obra: 1987
(inacabada)
Programa: unidade de policondensação,
fiação e texturização
Área: 25.781m²
Local: Pólo Petroquímico de Camaçari,
BA Publicações: Ópera Interrotta.
Arquitetura e Urbanismo, São Paulo,
1994, n.º 51, pág. 38/45

28 - Vista geral da Grisbi.

29 - Vista lateral da Grisbi.
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30 - Vista do acesso da Grisbi.
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ANÁLISE DE GALPÕES INDUSTRIAIS SITUADOS EM
CLIMA TROPICAL, QUENTE E ÚMIDO
Marcello Dantas
Arquiteto e Mestre pelo Proarq/FAU/UFRJ
INTRODUÇÃO
Cada época se distingue das demais
pelas mudanças de atitude ou comportamento humano. Tivemos a Revolução
Industrial que alterou os meios de produção, as revoluções na matriz energética que deram novo ritmo ao crescimento das economias, as revoluções sociais
que mudaram as formas de relacionamento entre as pessoas, as revoluções
tecnológicas que mudaram as noções de
tempo, informação e por fim estamos vivendo a Revolução Ambiental. É bem
verdade que a última não foi uma mudança que partiu do homem, mas verdadeiramente do meio ambiente onde ele vive.
Todos esses períodos tiveram em comum
a marca de uma arquitetura que simbolizava o pensamento de sua época.
Neste momento, o profissional a Arquitetura mais uma vez tem grande poder de
influência na formação do espaço construído, na maneira de interagir com o
ambiente e na materialização do ideal
humano. A princípio podemos pensar em

31 - Pequenos grupos industrias também podem investir na qualidade de suas
unidades
casas ecológicas, telhados com aquecedores solares, supermercados verdes,
edifícios de escritórios com coleta seletiva e reuso de água e etc. Existe, porém,
outro nicho de mercado com pouca visibilidade no Brasil, a “Arquitetural Industrial”. Como atuar como protagonista des-

32 - Gráfico da quantidade de radiação solar global durante o dia.
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se processo? Aplicando os conceitos da
Arquitetura Bioclimática no universo industrial é um bom começo.
Nas regiões tropicais quentes e úmidas,
principalmente em estações de verão,
deve-se levar em conta a alta incidência
de radiação solar, as temperaturas exteriores elevadas, as variações diárias, o
efeito da umidade relativa do ar e a ação
dos ventos. A questão do gasto energético nos edifícios é fator muito importante na construção de uma Arquitetura Sustentável. O estudo sobre o uso adequado de elementos arquitetônicos e sua influência sobre o conforto dos indivíduos
também são pontos de grande importância para garantir maior eficiência energética do edifício e saúde dos seus usuários (conforto + energia).
O cuidado com a interação entre equipamentos, pessoas, produtos do processo
de fabricação e os ambientes próximos
da edificação é de suma importância. As
características tecnológicas empregadas
na fabricação interferem diretamente na
concepção do espaço construído, fazendo com que, de certa forma, a edificação
19

cios diretos aos operadores, pois permitiu a retirada do homem do contato direto com o produto e equipamentos, por
vezes em condições de risco. Hoje, quase tudo pode ser controlado à distância,
permitindo realocar pessoas para “púlpitos de controle” climatizados ou regiões mais afastadas e com ambientes
menos agressivos à saúde dos trabalhadores.

CONFORTO TÉRMICO
Segundo SCIGLIANO e HOLLO (2001),
prédios que apresentam bom conforto
térmico devem possuir as seguintes características:
. Ventilação natural eficiente;
. Iluminação natural e artificial limitadas;
33 - Temperaturas de bulbo seco máximas, médias e mínimas no ano de 2002.
“vista” os equipamentos e o processo. A
princípio esse fator não é negativo, mas
com certeza traz questões novas a serem tratadas no projeto da edificação.

A automação dos processos de fabricação trouxe complexidade para os sistemas de produção, mas também benefí-

Na construção de galpões industriais, em
especial para laminação, para que apresentem bom conforto térmico, as coberturas e fachadas devem ser dotadas de
iluminação natural e artificial limitadas,

Com a evolução tecnológica nas linhas
de produção, vários comandos em processos industriais passaram a ser controlados por meio de feixes de laser, fotoreceptores e sensores. Muitos desses
sensores são afetados pela incidência
direta da luz, o que aumenta ainda mais
a necessidade de controle dos elementos translúcidos da cobertura e fachadas.
Nesse momento, se vê que não só os
equipamentos interferem no ambiente,
mas o inverso também, em outras palavras os equipamentos podem, às vezes,
ser vulneráveis à ação do ambiente.
Podemos ver um exemplo de possível
interferência causada pelo ambiente no
produto em processos de laminação de
aço, mais especificamente em leitos de
resfriamento onde o material recémlaminado aguarda a liberação de sua carga térmica por radiação e convecção
naturais. Barras e chapas delgadas podem sofrer empeno ou desalinhamento
caso haja resfriamento desigual e brusco. Sendo assim, o posicionamento do
leito de resfriamento deve se dar de forma a não ter sua ventilação natural bloqueada nem se dar de forma excessiva.
20

34 - Diagrama solar para a latitude 22O 54’ – Rio de Janeiro
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ao do interior de uma geladeira fechada
com seu sistema de refrigeração desligado. Assim, provoca-se um aumento
contínuo da temperatura do ar interno
tornando o ambiente insuportável para os
usuários.
Em países como o Brasil, onde a energia solar é abundante, devemos sempre
que possível usar sistemas construtivos
que permitam que ela penetre no prédio
com cautela, em proporção adequada e
a utilizem para provocar a convecção
natural. Não devemos ir contra a natureza, mas sim buscar soluções onde esta
seja nossa aliada. Devemos sempre
aproveitar a energia solar para movimentar a convecção natural, obtendo-se dessa maneira a ventilação e a despoluição
dos ambientes. Soluções construtivas
usuais nos países localizados em climas
temperado e frio devem ser adaptadas
às nossas condições climáticas para propiciarem bom conforto térmico. Este conceito se aplica a futuras construções ou
nas reformas das já existentes a fim de
se conseguir uma boa qualidade do ar
interno.

35 - Diagrama de Givoni
ventilação natural eficiente e temperatura interna, junto à cobertura, levemente
superior à temperatura externa.
Devem ser evitadas aberturas para passagem de ar nas alturas médias e altas
das fachadas da construção, pois a entrada de ar frio através delas irá prejudicar o efeito termossifão e, consequentemente, a ventilação natural.
Visando assegurar um conforto térmico
ainda maior, é conveniente circundar a
edificação com entradas de ar baixas,
estas com bosques, jardins ou gramados,
a fim de garantir a entrada do ar o mais
fresco possível. Deve ser evitada a utilização de pisos asfálticos ou cimentados
junto às entradas de ar no intuito de não
pré-aquecer o ar que entra no prédio.
Edificações Industriais

Ventilação e qualidade do ar
Uma das principais metas a ser adotada
no planejamento de edificações industriais deve ser a busca de uma solução projetual que utilize preferencialmente a ventilação natural, movida pela diferença de
pressão no ar interno cujo “motor” é impulsionado pelo calor interno e pela energia solar que penetra no prédio na forma
de luz e calor proveniente das fachadas
e do telhado.
Devido à geração interna de calor, os
prédios industriais que não possuem boa
ventilação natural nem mecânica se
transformam em verdadeiras estufas. A
geração de calor pelas máquinas, pessoas, iluminação e outras fontes de calor dentro de um ambiente termicamente
isolado e sem ventilação é semelhante

É recomendável se observar que a ventilação natural eficiente depende da livre
passagem do ar pelo interior do edifício
propiciada por aberturas de entrada e de
saída de ar que facilitem esse fluxo. Para
se obter uma ventilação natural eficiente, a edificação deve possuir as seguintes características:
. Pé direito alto;
. Aberturas calculadas e posicionadas
estrategicamente para garantir a entrada e saída do ar de forma eficiente.
Em grandes depósitos, sempre que possível, devemos dispor as linhas de estantes ou de pallets paralelamente ao
lado de menor comprimento do prédio de
forma a permitir que o ar fresco externo
atinja a região central, percorrendo a
menor distância possível.
Os elementos mais comumente utilizados nos edifícios industriais para permitir entrada de luz e proteger as aberturas
de passagem de ar contra a entrada de
chuva são os lanternins, sheds e exaustores gravitacionais. Devido às suas formas e à sua função de bloqueio de chu21

36 - Entorno da Edificação, canteiro central, piso cimentado claro e arbustos mais afastados
penhos devem ser quantificados e considerados no estudo da ventilação.
A localização adequada das aberturas
para a saída do ar aquecido interno fica
nos pontos mais altos da cobertura, onde
se concentra o ar aquecido interno, que
é menos denso (mais leve). Já a localização adequada das aberturas para a entrada do ar fresco externo fica na parte
inferior das fachadas laterais, onde se
concentra o ar fresco externo (mais pesado).

Iluminação
Nas edificações com cobertura do tipo
zenital, os índices de iluminação natural
não devem ultrapassar 12,5% da área do
piso e, nos prédios com cobertura do tipo
lanternim¹ ou shed, os índices de iluminação não devem ultrapassar 20%. Tendo em vista que toda entrada de luz solar no edifício gera um aquecimento interno, constatamos que é preciso limitar
a entrada desse tipo de luz ao mínimo
37 - Sugestão de captadores instalados sobre as venezianas
va, apresentam graus variados de resistência à passagem do ar e seus desem-

38 - Corte transversal - efeito da vazão dos ventos
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Por esta razão, a iluminação é capaz de
interferir no rendimento e na qualidade
dos serviços em uma edificação industrial, pois o homem está suscetível às
suas próprias ações e aos estímulos provenientes do meio, sendo que inúmeros
estímulos podem influenciar seu rendimento.

39 - Corte transversal - efeito termossifão

Por fim, devemos fugir dos extremos do
excesso e carência de iluminação na
mesma área, pois o grande contraste entre a iluminação geral (muito fraca) e a
iluminação de destaque (muito forte)
pode causar um desconforto ao trabalhador.

Boa iluminação = bons
resultados para indústria
A iluminação deve estar sempre integrada à arquitetura além de ser um elemento de segurança e de conforto, a luz está
associada às estratégias de produtividade, pois é um suporte da percepção visual. A luz pode ser utilizada como uma
ferramenta para influenciar impressões
subjetivas (visuais e emocionais) e, através dela, podemos criar efeitos que influenciarão na maneira de perceber o que
está sendo mostrado ou ocultado.

40 - Perfil do vento incidindo na fachada

Um bom projeto de iluminação completa
o espaço arquitetônico, pois valoriza as
suas qualidades e cria ambientes de destaque. As percepções afetam e contribuem para determinar o estado de ser do
trabalhador.

necessário para se obter um aclaramento
satisfatório. Uma forma de evitar esses
incômodos seria a utilização de sistemas
de proteção externa (toldos, marquises,
domus com lentes prismáticas, beirais,
brises², etc.).
Um sistema de iluminação eficiente deve
fornecer as quantidades e qualidades específicas que favoreçam o desenvolvimento das atividades. Deve satisfazer a
maior parte possível das necessidades
visuais dos usuários. Em um ambiente
fechado, a iluminação deve proporcionar
uma boa legibilidade de rótulos ou verificação de não conformidades nos produtos, por exemplo. Não deve haver expectativa exagerada do desempenho visual
do ser humano e sim adequação do espaço ao trabalhador.
Edificações Industriais

41 - Iluminação
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42 - Corte esquemático do exaustor e das aletas metálicas.
Um projeto de iluminação bem elaborado se organiza em torno de três elementos principais: a primeira impressão, a
transição e a tarefa. A primeira impressão é, na verdade, uma sucessão de visões que devem funcionar como instantâneos fotográficos: desde a porta de
entrada, ao dobrar um corredor para o
interior da fábrica, etc. A transição é feita
através da circulação do espaço e pelos
estímulos que podem ser oferecidos no
caminho como os focos de interesse. A
luz deve facilitar e enfatizar a tarefa e,
principalmente, deve atender à utilização
do espaço.
Uma boa iluminação industrial de-ve proporcionar segurança, reduzindo os acidentes de trabalho e inibindo atos de sinistros. Melhorar a iluminação de uma
instalação industrial significa aumentar a
segurança e estimular a produtividade,
sendo assim um investimento com retorno garantido.

Ruído
Questões de desconforto de ordem acústica estão presentes em inúmeras indústrias, pois a operação e o funcionamento
dos equipamentos, ocasionalmente, produzem ruído acima da zona de conforto
humano. A especi-ficação de equipamentos deveria levar em conta não só sua
eficiência no processo mas também fatores como a geração de ruído. Máquinas que geram ruído com níveis mais
baixos, elementos construtivos absorventes e o posicionamento de barreiras ou
chicanes acústicas no layout das fábricas são passos importantes na concepção de um espaço fabril.

CONCLUSÕES
Após aproximadamente 15 anos de dedicação ao exercício da Arquitetura em
Indústrias, percebo que alguns fatores e
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necessidades se repetem não importa o
ramo industrial ou o credo da empresa.
Produtividade com medida de sucesso,
foco exclusivo na produção, segurança
para processos e pessoas, sigilo nas
soluções empregadas e intenso trabalho
de “catequese arquitetônica” são alguns
dos desafios com que o profissional de
projeto, por vezes, tem pela frente.
Alternam-se momentos de transmissão
de conhecimento para os clientes e o
aprendizado com os próprios usuários de
edificações existentes. Mesmo com uma
diversidade muito grande dos ramos industriais e processos produtivos presentes nos trabalhos que participei, foi possível o desenvolvimento de diretrizes
arquitetônicas capazes de auxiliar o projeto de edifícios industriais compatíveis
com climas tropicais úmidos em especial aqueles com grande geração de calor
interno.
Parece-me que no Brasil estamos caminhando para um pensamento mais holístico e comprometido com o homem e o
meio ambiente. Cada vez mais, percebemos uma sensibilização generalizada
diante de assuntos como Arquitetura
Bioclimática, reservas minerais e biológicas, ecosfera e desenvolvimento sustentável. Todos os setores da sociedade discutem e buscam formas de tratar o assunto e chegam à conclusão de que a
maneira como lidamos e interagimos com
o espaço onde vivemos define a qualidade de vida que teremos. Nesse ponto, é
que entra a arquitetura de forma mais
plena, garantindo o desenvolvimento das
atividades a que se destina e garantindo as boas condições ambientais aos
usuários.
O profissional de arquitetura tem muito a
aprender com a organização dos fluxos,
conceitos e racionalização dos processos industriais. Previsibilidade de resultados, utilização de grandezas men-

suráveis e constância nos resultados são
elementos totalmente compatíveis com
o exercício da profissão.
Sustentabilidade e eficiência energética
não devem ser pensadas apenas para
grandes complexos industriais, muitas
das vezes são pequenas indústrias inseridas na malha urbana e assim com diversos aspectos ambientais a serem tratados em um projeto de retrofit por exemplo. Acredito que unidades de pequeno
porte são eventualmente desafios maiores ao projetista que grandes complexos
industriais muitas vezes afastados de
áreas residenciais ou espaços densamente ocupados. Essa bagagem e vivência são capazes de extrapolar o universo das fábricas e dar ao arquiteto uma
linguagem arquitetônica diferenciada.
Acredito que se resumirmos todos os
desafios e deveres do arquiteto inserido
no meio industrial, podemos afirmar que
o alto comprometimento, a coragem de
quebrar paradigmas e o uso pleno de
suas habilidades intrínsecas à profissão
serão capazes de recuperar grande parcela do prestígio, reconhecimento e valorização profissionais, muitas das vezes
mitigados. Talvez assim o arquiteto não
recupere apenas o espaço perdido após
vários descaminhos conceituais, mas o
mais importante é que contribua de forma efetiva para a construção de uma sociedade consciente que convive bem no
ambiente onde vive e ajude o universo
industrial a se desenvolver de forma res-

Notas
¹ Lanternim - pequeno telhado sobreposto às
cumeeiras, propiciando ventilação.
² Brise - Do francês brise-soleil; quebra-sol
composto de peças de madeira, concreto,
plástico ou metal, instalado vertical ou horizontalmente diante de fachadas para atenuar
ou mesmo impedir a ação do sol sem perder
a ventilação.
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ANÁLISE SISTÊMICA PARA SUSTENTABILIDADE EM
PROJETOS DE INDÚSTRIAS
Letícia Maria de Araújo Zambrano
Arquiteta e Doutora em Arquitetura, Professora Adjunta no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Diante do desafio da sustentabilidade, o
projeto de edificações industriais enfrenta um risco: o foco principal da edificação
está nos produtos e processos produtivos, mais do que nos usuários e no meio
ambiente, o que o coloca em face da ameaça de insustentabilidade. O layout e
demais elementos arquitetônicos da
edificação são definidos em função das
linhas de produção e seus requisitos: a
climatização interior é calibrada pelas
exigências do produto e os usuários muitas vezes veem-se diante de temperaturas abaixo dos níveis de conforto; a definição das fontes energéticas sofre forte
pressão econômica em função da equação do custo final do produto. Porém,
muito se pode fazer para que se tenha
uma edificação industrial que apresente
boa qualidade ambiental e conforto e
salubridade para os usuários.
A inclusão de princípios de sustentabilidade nos projetos arquitetônicos industriais envolve, portanto, o desafio de enfrentar critérios de decisão pautados mais
pelas demandas do produto que muitas
vezes confronta-se com o que seriam características de qualidade ambiental e social. O desafio desse tipo de projeto está
em se atingir o equilíbrio entre os interesses econômicos e prioridade pelo produto, por um lado, e a garantia de conforto e qualidade dos ambientes para o
os trabalhadores e preservação ambiental e de recursos naturais, por outro lado.
Equacionar as necessidades relacionadas à função e ao processo produtivo que
a edificação irá abrigar, em equilíbrio com
fatores de preservação e qualidade ambiental e de utilização para os usuários
requerem uma abordagem do projeto que
permita avaliar alternativas para os elementos arquitetônicos que conduzam a
um compromisso para melhores resultados em todos os aspectos envolvidos.
Cada decisão relacionada à definição de
elementos do projeto concorre para o
consumo de recursos naturais e energéEdificações Industriais

ticos, conforto dos usuários, geração de
resíduos etc., definindo a qualidade final
da edificação em relação aos usuários e
ao meio ambiente.
As necessidades do projeto relacionadas
ao processo produtivo, quando avaliadas
segundo seus impactos sobre os usuários e o meio ambiente permitem avaliar
alternativas arquitetônicas que comportem os melhores resultados finais para
qualidade ambiental e de uso da edificação. Trata-se de uma trama de critérios de decisão e impactos relacionados
que finalmente se apresentam como uma
complexa rede de interdependências a
serem avaliadas para a tomada de decisão sobre as partes que compõem o
projeto.

A análise sistêmica como
suporte ao projeto
Diversos autores vêm apontando a teoria dos sistemas para favorecer a integração da abordagem da sustentabilidade no sentido de visualizar, compreender e consequentemente tratar a complexidade da trama de interdependências
presentes no projeto sustentável (ZAMBRANO, 2008).
A análise do projeto arquitetônico e o
contexto sociocultural, econômico e ambiental na forma de uma estrutura sistêmica permitem identificar os elementos
que compõem as interrelações existentes nesse grande sistema que inclui o
edifício. A estrutura sistêmica compreende processos físicos e sociais, de interrelações das partes entre si e com o todo,
que vem a ser o ambiente. A imagem de
uma edificação inteira pode, portanto, ser
fragmentada em processos físicos e sociais, que formam complexos subsistemas do sistema completo.
Os sistemas podem ser fechados ou
abertos. Os sistemas fechados são aqueles onde os elementos que o compõem

interagem somente entre si, não influenciando nem sofrendo influências de ambientes externos. Os sistemas abertos
dependem também de outros sistemas
ou ambientes com os quais ele interage
(WILLIAMSON, 2003). Katz & Katz
(1966, apud WILLIAMSON, 2003) especificam que o edifício é um sistema aberto, apresentando as seguintes características: a importação de energia ou informação do ambiente; a transformação
daquela energia em alguma forma que é
característica do sistema; a exportação
de produtos para o ambiente, e reintrodução de energia no sistema de fontes
do ambiente.
Um dos objetivos comuns para a arquitetura sustentável é de criar sistemas
mais fechados nos edifícios, através do
reaproveitamento de rejeitos como forma de insumos, reduzindo assim as demandas de insumos do ambiente externo e a exportação de resíduos para esse
ambiente.
Williamson et al.(2003) partem do “tripé
da sustentabilidade” como três subsistemas conceituais do desenvolvimento
sustentável: o subsistema ambiental, o
econômico e o subsistema sociocultural.
Na ótica dos autores, estes subsistemas
se relacionam com o sistema do edifício.
Segundo Yeang (1999), os impactos que
podem ser causados pelo ambiente construído sobre o ambiente externo, segundo suas interrelações, localizam-se nos
intercâmbios de insumos (recursos) e
produtos, nas atividades exercidas no
interior do ambiente edificado e no ambiente externo.
Portanto, nas etapas iniciais do projeto
impõe-se a necessidade de predição de
todas as interrelações que estarão presentes entre o ambiente que será edificado e o ambiente externo, no sentido
de conduzir decisões que levem a menores impactos.
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Através da análise das interdependências entre os sistemas e subsistemas envolvidos e com base nos objetivos que
se pretende atingir com a edificação, se
podem estabelecer as melhores estratégias de projeto que conduzam a edificação no sentido da sustentabilidade. Tais
sistemas podem ser entendidos da seguinte forma:

Sistema ambiental externo
ao empreendimento
Os ambientes externos são identificados
em termos de insumos, condições locais
e outros dados de entrada, bem como
em termos dos impactos a que esses
ambientes podem ser submetidos por
conta do empreendimento, direta ou indiretamente. São eles: o sítio de implantação da edificação; o entorno imediato;
o bairro; a cidade ou território onde o sítio se insere; a globalidade.

Sistema sociocultural (no
qual o edifício se insere)
Elementos sociais, culturais e tecnológicos presentes no contexto em que se
insere o projeto, que orientam e restringem o universo de possibilidades para
as decisões de projeto. Este inclui o
subsistema de atores envolvidos.

Sistema econômico (no
qual o edifício se insere)
Elementos econômicos que orientam e
restringem as decisões de projeto, no que
se refere ao contexto geral em que este
se insere. Representa o subsistema de
orçamento disponível para o empreendimento. Este subsistema pode ser detalhado nos diversos itens do orçamento
segundo os temas da concepção.

O objeto (sistema)
arquitetônico
Os subsistemas do objeto arquitetônico
(que vem a ser o sistema maior que une
esses subsistemas) correspondem aos
elementos que se articulam na composição do(s) objeto(s) arquitetônico(s) que
compõem o empreendimento. Com base
nos dados de entrada e nos objetivos
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explicitados, através da articulação entre os subsistemas, identificando interdependências, e considerando os possíveis impactos resultantes, se conduz às
melhores soluções de projeto, capazes
de responder a todos os condicionantes
envolvidos.
Nas primeiras etapas da composição
arquitetônica, esses subsistemas devem
ser abordados, verificando-se as implicações relativas ao sistema ambiental,
ao sistema de atores envolvidos e aos
demais subsistemas do projeto, levando
a formalizar as principais estratégias e
características do projeto. A esses
subsistemas associam-se requisitos e
critérios de diversas naturezas, incluindo os parâmetros definidos no programa
arquitetônico, os critérios de desempenho ambiental, entre outros. Associamse ainda os relacionamentos estimados
com outros sistemas externos a esse,
como o sistema sociocultural, o sistema
econômico, o sistema ambiental, e outros sistemas que se possam vislumbrar.
Nas interrelações entre sistemas, também se encontram critérios, restrições e
oportunidades, além de fluxos de materiais e produtos, na forma de insumos (recursos materiais ou energéticos) ou produtos (rejeitos ou produtos para reaproveitamento ou reciclagem).
Conforme o modelo proposto por Scaico
(1978), a análise do projeto segundo o
modelo de um sistema deve compreender três etapas: a) decomposição; b) encadeamento; c) balanceamento. A decomposição corresponde à compreensão
dos elementos que interagem no projeto. O encadeamento corresponde à uma
sequência de análises que começa com
as entradas, passa para o exame dos
elementos processadores e suas relações, e em seguida estuda as saídas, traz
novos ângulos para um bom entendimento dos problemas e alternativas presentes. O autor indica que seja feita uma
classificação das decisões que podem
ser tomadas no sistema em camadas
hierarquizadas, de forma a orientar decisões. O balanceamento é a etapa de
análise das alternativas, indicando as
soluções que apresentam melhores resultados de eficiência nos quesitos que
sejam definidos como prioritários. E,
numa visão mais abrangente, a escolha

pela solução que congregue a melhor
eficácia, ou seja, num nível mais amplo,
medindo a contribuição do sistema estudado no sistema global ao qual ele pertence. Sugerem-se alguns instrumentos
como auxílio à estruturação do problema: tabelas de decisão, estruturas de fluxogramas representando o processo a
que o problema se refere, onde apareçam os principais pontos de decisão;
modelos de representação do sistema
descritivos (verbais ou gráficos), quantitativos (programações e simulações) ou
mistos (rede de precedências, de fluxos).
A abordagem sistêmica permite estruturar as principais características do projeto de forma a conduzi-lo do caminho
do melhor equilíbrio entre as necessidades da linha de produção que irá abrigar
ao mesmo tempo em que garante o compromisso de qualidade ambiental e de
uso. Entende-se que o desenvolvimento
do detalhamento do projeto envolverá outros níveis de tomadas de decisão relacionados ao detalhamento das partes do
projeto. Nestas etapas, destaca-se a importância de se lançar mão de instrumentos de auxílio ao projeto que sejam capazes de simular desempenhos específicos das partes do projeto. Softwares especialistas podem apoiar decisões específicas relacionadas aos subsistemas
com alto grau de detalha-mento, como é
o caso dos sistemas de simulação térmica, lumínica, acústica, energética, etc.
Finalmente, deve-se ter em conta que
diante do objetivo de desempenho ambiental e de sustentabilidade, o projeto
da edificação industrial deve prever instrumentos de monitoramento e controle
de indicadores de desempenho quantitativo e qualitativo ao longo de sua vida
útil (ZAMBRANO, 2004). As indústrias
responsáveis em geral dispõem de gerências de qualidade, de gestão ambiental e de saúde dos trabalhadores e
implantam sistemas de gestão ambiental, de qualidade e de segurança e saúde do trabalhador. O monitoramento contínuo do desempenho da edificação industrial deve ser considerado no âmbito
dessas esferas de controle de qualidade. Este pode fazer parte dos relatórios
anuais de desempenho da empresa, podendo levar a certificações ou selos de
qualidade e sustentabilidade.
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