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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 Administrativas
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EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a),
Edificações administrativas e institucionais. O desafio da eficiência energética nos edifícios públicos.
A arquitetura moderna é até hoje fonte de inspiração para uma série de projetos contemporâneos. Sua preocupação com o conforto
ambiental, vista nas proteções contra a insolação, ventilações cruzadas, uso de brises, cobogós, pérgulas, jardins etc, tem sido
reproduzida em edificações atuais, principalmente de médio e grande portes, caso das edificações administrativas e institucionais
relatadas neste Caderno. Os novos edifícios agregam às questões abordadas pela arquitetura moderna outros tantos fatores
próprios do mundo de hoje.
Essas construções, principalmente na Europa, perseguem a certificação verde através do baixo consumo de energia, a economia
de recursos artificiais, a manutenção futura da edificação, a reutilização da água da chuva, o uso de materiais não poluentes, a
racionalização do consumo e produção de lixo, assim como sua eventual reciclagem etc. Os edifícios públicos servem de exemplo
para os privados e, desta forma, o governo investe não apenas nos projetos, como também em pesquisas na área.
A premiação de projetos como a Assembleia Nacional do País de Gales, do escritório Rogers Stirk Harbour + Partners para a baía
de Cardiff, não é uma surpresa, uma vez que Richard Rogers tem investido na arquitetura sustentável há décadas, e a cada novo
projeto testa mais algum recurso. Em função do cuidadoso uso de energias renováveis e soluções com baixo consumo de energia
não só na etapa de construção, como também para a pós-ocupação, o edifício é considerado atualmente um novo paradigma para
os projetos de edifícios públicos do mundo inteiro.
No Brasil, os edifícios administrativos ainda têm um gasto muito elevado de energia e pouco se investe em soluções mais sofisticadas como nos casos europeus. Mas, adequações climáticas, escolha de materiais locais, racionalização da construção, uso de
materiais de catálogo, reutilização das águas pluviais, etc têm se ampliado, constituindo bons projetos, em termos de conforto
ambiental e até mesmo eficiência energética, como os casos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, projeto de Marcelo
Suzuki e o Conselho Regional da Paraíba do arquiteto Gilberto Guedes.
Se por um lado, ainda temos poucos exemplares contemporâneos projetados segundo as regras da arquitetura verde, por outro,
temos um dos melhores projetos modernistas, que na década de 1930 incorporou uma série de preceitos da sustentabilidade
quando a palavra de ordem era o conforto ambiental. Mais que um edifício administrativo do governo federal, o Ministério da
Educação e Saúde é, antes de tudo, um ícone, um marco de uma época em que as soluções projetuais resultavam de muita
criatividade e observação dos arquitetos. A ventilação cruzada, a iluminação natural e suas interessantes formas de proteção
contribuíram já naquela época para o uso racional da energia elétrica e futura manutenção da edificação.
Dayse Góis
Presidente do IAB RJ
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Documento

O EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
PROPOSTAS CLIMÁTICAS E AMBIENTAIS
Roberto Segre
Arquiteto, Doutor em Ciências das Artes e em Planejamento Regional e Urbano. Pesquisador 1B do CNPq.
Professor do PROURB/FAU/UFRJ

Oscar Corbella
Doutor em Física, Pesquisador 1A do CNPq, Professor do PROURB/FAU/UFRJ

Naylor Vilas Boas
Arquiteto, Doutor em Urbanismo, Pesquisador Associado do PROURB, Professor da FAU/UFRJ
Ministério ou edifício
administrativo?
A arquitetura foi sempre um reflexo das
condições ecológicas estabelecidas pelo
contexto natural em que ficou inserida.
No tema da moradia, por exemplo, tipologias radicalmente diferentes constantemente identificaram a adequação aos climas frios ou aos tropicais. Assim, a cabana primitiva podia ser tanto construída
com pesadas pedras quanto com leves
elementos vegetais, adequando-se aos
condicionantes ambientais. No início do
século XX, a renovação artística e cultural atingiu também a arquitetura, e a partir dos anos 20, o Movimento Moderno
estabeleceu novas bases para o tema
das moradias populares. A crítica de Le
Corbusier à cidade tradicional não era
baseada somente em conteúdos estéticos, mas nas difíceis condições de vida
da população de menor renda: casas
sem ventilação, ruas estreitas sem sol,
bairros densos sem espaços verdes e
precárias condições de higiene.
Mesmo antes da consolidação do campo da sustentabilidade, podem-se notar
os seus conceitos básicos incorporados
ao caráter da nova arquitetura defendida por ele. Prédios inseridos nos espaços verdes; estudos sobre a adequação
da arquitetura à iluminação solar; a procura da ventilação cruzada nos países
de clima quente; a racionalidade nas dimensões e distribuições das funções internas e a utilização de materiais e processos de construção industrializados
foram algumas das características que a
Edificações Administrativas

identificaram. Definições e propostas
nascidas na solução racional da casa,
mas que logo se difundiram para escolas, hospitais, centros esportivos e edifícios de escritórios.
No caso destes, que começaram a se
consolidar no final do século XIX, a estrita funcionalidade do programa – elevadores, plantas livres, iluminação adequada, sistema tecnológicos – sempre ficara escondida sob o academicismo das
fachadas. Uma abordagem que Le
Corbusier critica e revoluciona quando
apresenta seu projeto para o Palácio das
Nações, em Genebra, e o Centrosoyus,
em Moscou, como sede do Ministério da
Indústria Leve. No entanto, tanto pelo fortalecimento do fascismo quanto pelas
concepções estéticas conservadoras, os
edifícios públicos continuavam a apresentar uma imagem tradicional e historicista até os anos 40 – no Brasil o paradigma foi o Ministério da Fazenda –, não
somente nos países totalitários, mas também nas democracias. Esses modelos,
baseados em volumes pesados e fechados, também se difundiram na América
Latina pelos países que começavam a
modernizar suas sedes administrativas.
Advém daí a significação do edifício do
MES, concretizado pelo ministro Gustavo
Capanema, que lutou por transformar o
que seria um edifício governamental tradicional, assumindo para ele uma nova
monumentalidade moderna e diferenciando-o de um prédio de escritórios
qualquer. Assim, a altura do bloco principal, superior aos edifícios existentes na
Esplanada do Castelo; sua situação no
meio do terreno com praças que permiti-

1a - Le Corbusier, Palácio das nações
em Genebra;e 1b - Le Corbusier,
Centrosoyus em Moscou
am a sua visualização à distância; e o
pórtico de entrada com as monumentais
colunas davam identidade própria ao edifício. Além disso, também eram marcas
do edifício a presença dos espaços verdes, da luz, do sol, da ventilação e da
sua rigorosa funcionalidade interna, identificados com o clima, a vida social, a
educação e a cultura brasileiras.

O modelo de escritório
tropical
Em 1936, a primeira proposta desenvolvida ainda estava atrelada a uma composição acadêmica, materializada na
planta simétrica do edifício. No entanto,
já estavam presentes os atributos da
5

2a e 2b - Fotos do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro.
modernidade estabelecidos por Le
Corbusier: volumes elevados por pilotis;
planta livre; estrutura modulada; janelas
horizontais corridas e o teto jardim. Do
ponto de vista da insolação, não apresentava soluções específicas para o controle da luz solar: a fachada sul era totalmente de vidro; e na norte, eram previstos pequenos brise-soleil que protegiam
escassamente um espaço de circulação.
A fachada oeste era formada por paredes fechadas com pequenas aberturas
que iluminavam os corredores internos,
e a fachada leste, que recebia o sol da

manhã, era totalmente envidraçada.
Le Corbusier chegou ao Rio de Janeiro
em 1936 para colaborar com o projeto
da Cidade Universitária e do MES, cuja
primeira solução criticou duramente,
identificando-a como a “Múmia”. No mês
da sua permanência no Brasil, elabora
duas propostas: uma baseada em uma
lâmina horizontal, situada em um terreno da Praia de Santa Luzia; e outra, desenhada precipitadamente antes de seu
regresso, no terreno da Esplanada do
Castelo.

Foi a partir dos anos 20 que Le Corbusier
começou a preocupar-se com a proteção
solar no interior dos edifícios, desenvolvendo daí a solução dos brise-soleil horizontais fixos, que colocou nas fachadas
de casa projetadas para Barcelona e no
edifício de escritórios previsto para Argel, em 1933. Nos dois projetos brasileiros, curiosamente, os brises não tiveram
particular importância para o controle
solar nas áreas internas. Na proposta de
Santa Luzia, colocou todos os escritórios na fachada sul, totalmente envidraçada, outorgando maior importância à visão da paisagem natural, e na fachada
norte posicionou os serviços e circulações, protegidos por uma parede quase
totalmente opaca. Na solução do Castelo, o bloco ficou orientado na direção leste-oeste, sendo que na fachada leste
envidraçada, onde batia o sol da manhã,
carecia de uma proteção específica.
Em 1937, quando a construção da “Múmia” já havia sido decidida, surge a inovadora proposta de Niemeyer que, após
algumas modificações, concretiza a solução definitiva. Uma lâmina de 16 andares suportada por pilotis, com um volume baixo perpendicular ocupado pelo
teatro e o salão de exposições, situada
no centro do terreno na direção norte-sul,

3a e 3b - A ‘Múmia”:primeiro projeto da equipe brasileira

4a - Primeira solução de Le Corbusier para o terreno da Praia de Santa Luzia e
4b - Segunda solução de Le Corbusier para o terreno do Castelo
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forto ambiental, incorporando a ventilação e a iluminação natural em suas soluções, na contribuição para um uso racional da energia elétrica.

A eficiência das
infraestruturas técnicas

5 - Vista do interior do edifício proposto para o terreno da Praia de Santa Luzia
com as empenas cegas na leste-oeste.
Com o aumento da largura do volume
principal, os escritórios foram distribuídos ao longo das duas fachadas. Assim,
a fachada sul ficou totalmente envidraçada, surgindo a primeira curtain wall das
Américas. Para proteção da fachada norte, foi proposto um sistema de brise-soleil
horizontais basculantes, ideia totalmente original. Neste sistema, cada módulo
estava constituído por três placas móveis
de fibro-cimento de cor azul, controladas
por alavancas manuais, fixadas em lâminas verticais de concreto situadas na
parte externa do edifício. A separação de
50 cm dos brises do plano de vidro da
fachada permitia a circulação externa do
ar quente.
As grandes janelas guilhotina facilitavam
a ventilação cruzada no interior de cada
andar de planta livre; as divisões internas leves, com um máximo de dois metros de altura, deixavam livre metade do
espaço entre lajes. Medições isotérmicas recentes demonstraram a eficiência do sistema para reduzir a temperatura interior sem a necessidade do ar-condicionado, instalado somente no andar
nobre do ministro. Porém, como o bloco
principal tem um desvio de 18º de diferença em relação ao eixo norte-sul, nas
manhãs do verão a fachada envidraçada
recebe o sol
A falta de proteção da radiação solar na
fachada sul, parece ter-se originado em
uma dependência cultural do saber europeu. Eles, nos seus estudos sobre dita
proteção, afirmavam que devia ser protegida a fachada sul (norte para nosso
hemisfério), podendo ser deixada sem
proteção a norte (pois não recebia sufiEdificações Administrativas

ciente radiação como para afetar a temperatura ambiente). Isto foi aplicado sem
mais críticas, protegendo-se com muito
cuidado a fachada norte, e projetandose uma fachada sul totalmente envidraçada. Posteriormente, estudos acadêmicos mostraram que, nas latitudes tropicais e durante o período de verão, a
fachada sul recebe mais radiação solar
que a norte e, por isso, deve ser protegida eficientemente. Com relação ao superaquecimento criado no verão na região sul do edifício, foram colocadas proteções internas em forma de persianas
com réguas de madeira freijó, colocadas
no vão superior de vidro, tratando, sem
muito sucesso, de minimizar o problema.
De qualquer maneira, podemos afirmar
que o projeto do MES, apesar das críticas formuladas na época, foi o primeiro
que antecipou em várias décadas a procura da sustentabilidade através do con-

6 - Brises da fachada

A eficiência do MES não se limitou aos
problemas do controle climático e solar,
mas também atingiu a sua organização
funcional e o desenho das infraestruturas.
Neste sentido, as soluções tinham como
referência o sistema administrativo norte-americano e europeu, cujas inovações
foram identificadas por diplomatas brasileiros a pedido do ministro Capanema.
A solução da planta livre em todos os
andares concentrou os serviços e as circulações nos extremos leste e oeste da
lâmina, onde foram colocadas as escadas, os elevadores e os banheiros. Assim, todas as tubulações de eletricidade, água, esgoto e gás eram verticais e
se concentravam no shaft de caixas de
controle, com acesso em cada andar,
coladas às empenas cegas do edifício.
Na cobertura, as grandes caixas d´água
coincidiam nesse eixo, reforçado por paredes de concreto, que completavam a
limpa estrutura modulada de colunas.
Além da originalidade da estrutura de
concreto armado desenhado pelo engenheiro Emílio Baumgart, também foi radicalmente inovador o sistema elétrico,
projetado pelo engenheiro Carlos Stroebel. Como não existiam muros divisórios
fixos entre as salas de escritórios e a localização espacial dos funcionários era
livre, foi necessário criar no piso e no teto
uma malha homogênea de 1,50m x
1,50m, tanto nas tomadas da eletricidade e telefonia quanto nas luminárias
holofane que permitiam uma luz unitária
na totalidade do espaço interno.
Para o abastecimento de energia dessa
malha, criou-se a solução, inédita no Brasil na ocasião, que permitia a conexão
entre o tronco vertical do sistema elétrico e a modulação horizontal das tomadas. Uma linha embutida na laje levava
a corrente até um corrimão metálico com
forma de U situado ao longo da fachada
envidraçada, cujos fios se concentravam
em uma caixa metálica colocada a cada
7

7 - Localização dos núcleos de circulação vertical (A) na solução final do Ministério
da Educação e Saúde
seis metros, que eram distribuídos para
as tomadas elétricas e de telefonia.
Os livros dedicados à arquitetura moderna na América Latina incluem o edifício
do Ministério da Educação e Saúde como
paradigma do edifício administrativo para
os países tropicais. Ainda que as análises apresentadas sempre sejam baseadas na modernidade do desenho arquitetônico e a presença dos brise-soleil para
o controle climático no interior, poucas
abordagens se debruçam sobre o caráter inovador das suas soluções técnicas,
que anteciparam em décadas as atuais

8 - Detalhe da caixa de distribuição das
instalações elétricas no pavimento tipo
8

procuras de eficiência econômica e da
sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, o MES é um exemplo pioneiro e
antecipador na arquitetura brasileira e
latino-americana.
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Área total construída: 27.547,00m2
Projeto: 1936
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Artigo

ASSEMBLÉIA NACIONAL DO PAÍS DE GALES
Arquiteto Carlos Murdoch
Arquiteto UFRJ, Professor da Universidade Estácio de Sá – Curso de Arquitetura

Arquiteta Adriana Figueiredo
Arquiteta UGF, MA. Sustainability Design – East London University, Professora da Universidade Estácio de
Sá – Curso de Arquitetura
A baía de Cardiff, capital do País de Gales, foi alvo de um amplo processo de
regeneração a partir de 1987. A empresa criada com esse objetivo, a Cardiff Bay
Development Corporation tinha como
meta revitalizar a área em torno da baía,
então negligenciada e integrá-la ao resto da cidade.
Um dos principais objetivos do projeto era
o de promover o desenvolvimento, criando um espaço urbano em que as pessoas quisessem morar e trabalhar, além
de reintegrar à cidade sua área a beiramar (antigo porto) e estabelecer a cidade de Cardiff como um exemplo de excelência e inovação em revitalização urbana.
Quase dez anos depois, a baía de Cardiff
foi o local escolhido para acolher um novo
edifício, dedicado ao Parlamento do País
de Gales, a ser eleito em 1999. Em abril
de 1998, como é de praxe em países que
levam o exercício da profissão de arqui-

9 - Vista externa, do outro lado da Baía de Cardiff
teto a sério, foi lançado um concurso público internacional para a escolha do novo
edifício da Assembleia.

10 - Vista da escadaria de acesso principal
Edificações Administrativas

O edital do concurso trazia as exigências funcionais do edifício, tais como:
610m2 de Câmara de Debates para 60 a
80 membros, três salas de comitê, escritórios, sala de imprensa, café e salas de
exposição. Além dessas exigências práticas, trazia outras reivindicações, como
a necessidade de inserção do edifício no
contexto baía recém-revitalizada, integrado ao seu entorno imediato.
Algumas outras características essenciais deveriam ser contempladas pelas propostas apresentadas no concurso: o edifício deveria ser exemplar no seu acesso; estratégias de sustentabilidade e
energias renováveis deveriam ser implementadas; deveria ter, no mínimo, 100
anos de durabilidade e, sempre que possível, o projeto deveria promover o uso
de materiais nativos (galeses). Além disso, ficava claro o desejo “por um edifício
aberto e democrático, apropriado para o
século XXI”, cujo envelope fosse transparente para que pudesse ser apreciada
9

librada e o conjunto inicial de três “funis”
foi reduzido a apenas um. Com isso, destacou-se o espaço que é o coração das
atividades da casa: a Câmara de Debates, que é o “centro físico e metafórico”3
do Parlamento.

11 - Corte indicando a relação de usos sob as curvas da cobertura
a vista da baía e, ao mesmo tempo em
que houvesse visibilidade dos trabalhos
internos, convidando o público a se envolver com as atividades da Assembleia.
O projeto vencedor foi o do escritório
Rogers Stirk Harbour + Partners (chamado de Richard Rogers Partnership à época) que, além de materializar os valores
de transparência, democracia e participação, propunha ainda ideias bem progressistas em termos de sustentabilidade, a ponto de ser considerado um
novo paradigma para os edifícios públicos no Reino Unido.
O terreno a ser edificado ficava à beira
da baía de Cardiff, vizinho ao Pierhead
Building, um edifício com grau máximo
de tombamento (que já foi centro da
produção de carvão), com boa visibilidade pelo lado oposto do espelho d’água.

O objetivo do projeto foi o de criar uma
zona entre dois planos: “a tábula rasa do
solo e uma nova cobertura flutuante.”1 O
espaço intermediário deveria ser o mais
transparente possível de modo a não interferir nesse contraste de elementos.

FORMA E FUNÇÃO
Acreditando na máxima modernista de “a
forma segue a função”, três grandes elementos fariam a conexão entre piso e
cobertura, em forma de grandes funis
invertidos: a área de recepção, a biblioteca e a grande câmara de debates. A
biblioteca foi retirada do programa e, com
ela, um dos “funis” do edifício2. A equipe
de projeto percebeu que a grande câmara e a área de recepção não tinham a
mesma importância funcional para serem
percebidas por formas idênticas, então
a duplicidade da forma parecia desequi-

O edifício vizinho, a Crickhowell House,
já existente e onde funcionava o Parlamento anteriormente, continuou a funcionar como suporte administrativo, comportando os escritórios dos parlamentares. Os dois edifícios foram, então, conectados por uma passarela alta, por
onde os membros da Câmara circulam
para acessar a grande sala situada dentro do “funil” ou “sino”4.
Deve-se observar a cuidadosa relação
entre os níveis do edifício, ajudando na
organização das funções. Da rua, o
“acesso exemplar” se dá através de uma
escadaria, que ao mesmo tempo funciona como pedestal para o edifício, elevando-o 3 metros acima do nível do terreno.
Naquele nível, está a área de recepção
e o acesso ao foyer no pavimento imediatamente acima. A partir da recepção e
do foyer, tem-se acesso a todos os espaços públicos da Assembleia e visibilidade dos trabalhos da Câmara, no nível
abaixo.
Os membros do Parlamento atravessam
a passarela da Crickhowell House e des-

12 - Planta do térreo e do 1º pavimento
10
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A transparência das paredes de fechamento em vidro demonstra simbolicamente o desejo por clareza das atividades do Parlamento, mas também é um
artifício para permitir que a luz do dia
penetre nos andares mais baixos, onde
estão os espaços administrativos. Além
disso, a transparência também permite
a visibilidade de dentro para fora, possibilitando, de vários pontos internos, a vista panorâmica da baía.

13 - Maquete eletrônica explicitando a estrutura da cobertura
cem 10 metros para chegarem ao nível
da Câmara de Debates, abaixo do nível
do público. Essa relação de níveis também carrega o caráter simbólico da democracia, uma vez que o público, ou o
eleitor, tem o seu lugar acima dos membros eleitos para a Assembleia.

cio, servindo de proteção ainda ao espaço público. A outra porção da cobertura
(duas ovais) marca as áreas de acesso
público no interior do edifício e, sob a última oval do forro, estão espaços privados como áreas administrativas, serviços
e jardim interno.

Também pensando de forma democrática, os assentos da sala foram dispostos
em círculos concêntricos, rejeitando completamente a ideia de hierarquia ou de
“assentos adversários” como no Parlamento de Westminster, em Londres. Os
lugares no centro estariam destinados
aos membros do gabinete e seus correligionários no anel mais baixo.

Sob a quinta oval, está a grande câmara
marcada pelo volume de “funil” ou “sino”.
Este volume rompe o plano de cobertura
e termina acima dele, onde se encontra
um cowl, elemento em forma de um capuz de monge destinado a promover ventilação natural no interior, rotacionando
conforme os ventos. Este é um elemento marcante plasticamente, podendo ser
visto do outro lado da baía.

Como medida de proteção, Câmara e
galeria pública são separadas apenas por
um painel de vidro em balanço, que protege sem se tornar uma barreira física.
Externamente, pode-se notar a cobertura como elemento unificador do projeto.
A cobertura, que avança na forma de um
grande beiral frontal na escadaria de
acesso, favorece a gradual transição
entre os espaços externo e interno.
Essa cobertura tem sua estrutura suspensa sobre 12 colunas de aço esbeltas
e, apesar de parecer leve, pesa 420 toneladas e está oculta pelo revestimento
em cedro do forro. O plano de cobertura
é quebrado por seis reentrâncias ovais
abauladas que ajudam a demarcar os
espaços sob ela. Parte dessa cobertura
(duas ovais) avança para fora do edifíEdificações Administrativas

Os materiais utilizados, conforme exigência do edital, deveriam ter procedência
local, preferencialmente. O piso é revestido por um tipo de ardósia galesa (muito
comumente usada como representante
da identidade galesa ou celta5) os móveis foram executados em carvalho galês e a madeira utilizada é um cedro vermelho vindo do oeste, uma vez que localmente não havia disponibilidade de
madeira na quantidade necessária.

SUSTENTABILIDADE
O edifício do Parlamento do País de Gales abriu suas portas em 1º de março de
2006 e, no mesmo ano, levou vários prêmios em diversas categorias em Arquitetura e Construção6. Além de todos os
prêmios, o edifício ainda teve nota “excelente” do Breeam7, classificação jamais
alcançada antes por outro edifício no País
de Gales.
Esse prêmio reconheceu o baixo impacto ambiental que o edifício alcançou em
vários quesitos, através do uso cuidadoso de energias renováveis e soluções
com baixo consumo de energia para a
construção, aquecimento e manutenção
do edifício.
Como a sustentabilidade já era considerada assunto central às políticas governamentais no País de Gales, o tema foi
considerado critério básico para a escolha do projeto a ser construído. Antes de
sua concepção, o edital exigia a contemplação de alguns aspectos fundamentais,
dessa forma, o edifício deveria:
1. Alcançar a pontuação máxima na avaliação do BRE

14 - Axonométrica explodida, destacando a relação entre forma e funções

2. Ter um ciclo de vida de pelo menos
100 anos
11

15 - Foyer superior
3. Usar materiais de construção nativos
4. Minimizar o consumo e o lixo
5. Usar tecnologias renováveis
6. Ser exemplar em termos de sustentabilidade

16 - O volume em forma de funil, sobre a câmara de debates
O cowl (capuz) construído a seis metros
de altura, acima da cobertura, ajuda na
ventilação na câmara. Este dispositivo
roda conforme os ventos dominantes, trazendo ar fresco para dentro do ambiente
e ajudando a extrair naturalmente o ar
quente que sobe.

Foi utilizado um sistema de reaproveitamento de águas pluviais complementar
ao sistema tradicional. A grande cobertura capta as águas da chuva para preencher um reservatório que tem capacidade de consumo anual para rega de jardins, descargas, limpeza geral e manutenção.

Iluminação natural

Seguindo o uso dessa estratégia, acreditava-se que as soluções desenvolvidas
em projeto viriam a promover futura economia de energia significativa.

Todas as salas do edifício são ventiladas
naturalmente mas, apesar disso, foi previsto um sistema de ventilação complementar. Em caso de aumento de massa
térmica devido à insolação ou número de
pessoas no ambiente, o sistema complementar melhora a ventilação na câmara,
salas de comitê e galerias públicas.
12

O aquecimento dos ambientes é provido
por um boiler de biomassa (que usa tanto madeira processada de pellets como
bruta) e por baterias de calor com controle manual. Estes equipamentos ajudam a reduzir as emissões de CO2.

Água

A estratégia utilizada para o desenvolvimento do projeto, visando à escolha e
implantação dos sistemas do edifício, foi
desenvolvida através de três objetivos
básicos pelo escritório de Richard Rogers. Primeiro, procurou-se reduzir a demanda por recursos (água, energia e
materiais). Segundo, atender à demanda com o uso de tecnologias renováveis
e sustentáveis; e, em terceiro, cobrir qualquer demanda com tecnologias altamente eficientes.

Ventilação

Aquecimento

17 - Espaço envidraçado entre a galeria
pública e a câmara de debates
A inspiração veio das casas tradicionais
da costa, que usam cowls movidos pelo
vento para tirar o ar quente dos fornos.
Após compatibilização do projeto de sustentabilidade com a Arquitetura, as instalações de ar-condicionado puderam ser
completamente eliminadas do projeto.

Abaixo do cowl sobre a câmara, existe
um painel envidraçado. Logo abaixo dele,
um espelho cônico tem a função de refletir a luz natural (mesmo a luz baixa de
inverno) para dentro do ambiente, complementado por uma série de anéis concêntricos de alumínio que descem pelo
“funil” da Câmara de Debates. Esse cone
espelhado pode ser controlado manualmente, tirando melhor proveito da luz do
dia e evitando ofuscamentos ou efeitos
indesejáveis em caso de filmagens.

Materiais
O edital do projeto pedia o uso de materiais como madeira e pedra, por seu longo ciclo de vida e para resistir às intem-
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péries do ambiente à beira da baía de
Cardiff. Esses materiais oferecem maior
durabilidade e requerem menor manutenção, além de alcançarem facilmente a
meta dos 100 anos de vida do edifício.
Além disso, a procedência dos materiais
era essencial para reduzir sua energia
incorporada, por isso a preferência por
materiais nativos e brutos.

gia solar, reduzindo drasticamente a
energia consumida pelo edifício e suas
emissões associadas.

CONCLUSÃO
Esse novo modelo de arquitetura, batizado como verde, sustentável ou ecológica ou carregando qualquer outro nome,
mas que traz em si a responsabilidade
ambiental e o compromisso com a redução das emissões de carbono, também
traz em si um certo preconceito.
Alguns exemplos experimentais de arquitetura sustentável como o condomínio
BedZED, o edifício do Re-Swiss e o da
Greater London Authority, todos em Londres, também no Reino Unido, foram muito criticados pela opinião pública pelo seu
aspecto, implantação ou pela forma aerodinâmica adotada. A arquitetura, ao
passar a atender às novas solicitações,
também está sujeita a sair dos padrões
vigentes e se tornar mais provocativa. As
novas formas de arquitetura estão fazendo com que as pessoas saiam da sua
zona de conforto para entrarem num
mundo de formas desconhecidas, em
nome da saúde do planeta.

18 - O “cowl” acima da cobertura destinado a promover ventilação natural (o
leme direciona a peça conforme os ventos, favorecendo a entrada de ar fresco
e liberando o ar quente que escapa pela
grelha traseira)
Boa parte da madeira usada no edifício
é certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council) e provém de fontes sustentáveis.

Heat pump
O sistema conhecido como heat pump
ou ground source heat pump (GSHP) é
um sistema que recolhe a energia absorvida pelo solo ou pela água e, após um
processo interno de compressão e condensação, transforma essa energia em
calor, podendo ser usada para aquecimento de ambientes ou água, bem como
para refrigeração. Na Assembleia do País
de Gales, esse sistema é utilizado para
a refrigeração dos espaços mul-tiuso e
CPDs e para o sistema de aquecimento
sob o piso. Em geral, a energia utilizada
pelo sistema de heat pump é 2/3 de enerEdificações Administrativas

Quando o projeto da Assembleia em
Cardiff foi premiado pelo BRE, reconhecido como ambientalmente exemplar,
Richard Rogers declarou-se feliz, dizendo que apenas tinham respondido à exigência “por um edifício que maximizasse
luz natural e ventilação para reduzir o uso
de energia” e que “o prêmio máximo do
BRE é muito gratificante.”
O projeto desenvolvido pelo escritório
teve que conciliar muitas mudanças e
aceitar diversos novos desafios, desde
a redução de assentos até a expansão
do sistema de segurança. Enfim, antes
de receber qualquer alcunha, o edifício
nasceu sob conceitos muito fortes, impregnado de carga simbólica e com exigências funcionais rígidas. É, acima de
tudo, Arquitetura, só que é um exemplo
para que não se pense mais a arquitetura sem a “camada” da sustentabilidade,
que é apenas mais um elemento a ser
incorporado ao processo projetual.
Outro mito a ser desbancado é de que a
Arquitetura para ser sustentável tem que
ser muito mais cara. Algumas soluções
sustentáveis provêm do desenho corre-

to e não necessariamente de equipamentos high-tech de última geração. Vale destacar ainda que a preocupação com custos e sustentabilidade também deve envolver a etapa de construção. Na Assembleia de Cardiff, houve preferência por
processos pré-fabricados, com mão-deobra off site, que minimizassem o impacto
no sítio de construção.
O edifício possui área interna de 5.000m2
e custou 67 milhões de libras8 (o equivalente hoje a 101 milhões de dólares) para
ser construído. Custou, em área, em torno de 30% menos que seu equivalente
escocês. O Parlamento de Edimburgo,
com todos os seus excessos ornamentais, sua estrutura ousada e símbolos
celtas desenhados nas calçadas, tem
área de 31.000m2 custou aos cofres escoceses o equivalente a 625 milhões de
dólares9.
O edifício para a Assembleia de Cardiff
parece ter materializado satisfatoriamente todos os anseios de identidade galesa
e de uma arquitetura que se pretende
símbolo para o século XXI. Resta realmente saber se daqui a 100 anos de fato
poderemos aferir sua eficiência.
Notas
1 Architecture Today, February 2006, p. 50.
2 Architecture Today, February 2006, p. 51.
3 Disponível em: http://www.richardrogers.
co.uk/rshp_home, em 09;03;2009 (Rogers Stirk
Harbour + Partners website)
4 Forma inspirada pelo artista Anish Kapoor
com quem RSHP já havia trabalhado antes.
Disponível em: http://www.richardrogers.co.uk/
rshp_home, em 09;03;2009
5 Architecture Today, February 2006, p. 52.
6 Segundo o website http://www.richardrogers.
co.uk/rshp_home, o projeto ganhou os seguintes prêmios: Natural Stone Award; Gold Medal
in Architecture, National Eisteddfod; Structural
Steelwork Design Award; RIBA Stirling Prize
Building of the Year Shortlist; RIBA Award
National, em 2006 e o Civic Trust Award, em
2008.
7 BREEAM é a sigla para Building Research
Establishment’s Environmental Assessment
Method. Um método de aferição do impacto
ambiental dos edifícios desenvolvido pelo BRE,
no Reino Unido. A avaliação se faz através de
pontos atribuídos a cada solução de projeto.
Por exemplo, um edifício que promove ventilação natural tem uma pontuação melhor que
outro que usa ventilação mecânica e assim por
diante.
8 The Architect’s Journal, 12/10/2006, p. 89.
9 De acordo com o website do Parlamento Escocês, disponível em: http://www.scottish.
parliament.uk/vli/holyrood/faq/answers/
cost001.htm, 10/01/2009.
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA PARAÍBA
Gilberto Guedes
Arquiteto pela Universidade Federal da Paraíba, graduação em Revitalização do Patrimônio Natural e
Construído pelo Instituto de Cooperação Ibero Americana e especialização em Intervenção do Patrimônio
Arquitetônico pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madri.
O Conselho Regional de Medicina da
Paraíba adquiriu, em 2002, uma área de
4.937,00 m², bem localizada no Centro
expandido de João Pessoa, para a construção de uma nova sede. A área continha as instalações desativadas de um
tradicional Clube Recreativo, a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB),
construída nos anos 60, que foi palco de
importantes eventos sociais da cidade até
sua transferência, nos anos 80, para a
orla marítima.
Exemplar discreto da Arquitetura Moderna dos anos 60, o imóvel com 1.900 m²
de área, apresentava dois blocos princi-

de escultura, pintura e mural de cerâmica, a se integrarem ao conjunto.
Na inexistência do projeto estrutural original, realizamos no levantamento arquitetônico, várias prospecções para interpretar a estrutura portante, juntamente com o escritório de cálculo, procurando conhecer melhor suas potencialidades e deficiências para propor as
demolições, consolidações e ampliações
necessárias à sua transformação.
Estabelecemos na intervenção, três linhas básicas para apoiar as ações do
projeto: a eliminação de bloqueios visuais e físicos para aumentar a integração

19 - Antigo salão do dancing – situação 2002
pais separados por circulação, correspondentes ao salão do bar e jogos, e o
salão do dancing. Este último, medindo
17 x 23 m com dupla altura, inspirou a
ideia de reabilitar e ampliar a estrutura
do conjunto para abrigar o novo uso, evitando uma solução radical de demolição
(imagem 19).
O programa estabelecido pela Diretoria
do Conselho, incluiu a criação de um
Centro Cultural aberto à população com
um setor de pesquisa; um Museu para a
memória da Medicina no Estado; um auditório, espaço para exposições temporárias, além da aquisição de obras de arte
14

uma marquise metálica leve (imagem
20), percorre toda sua extensão desde o
acesso principal (sul) de pedestres, na
Av. Dom Pedro II, até encontrar-se com
o 2º bloco, havendo uma transição de
escala para um pórtico que filtra a luz e
se eleva na fachada (imagens 21 e 22),
marcando o acesso às dependências
próprias do conselho. Nele, o antigo
dancing, passa a funcionar como um
generoso saguão (imagens 23 e 24), espaço flexível com dupla altura em torno
do qual se articulam as demais atividades em dois pavimentos na forma de
mezanino com amplas esquadrias de vidro, que permitem uma controlada visi-

20 - Pátio frontal com marquise metálica

com o entorno; a potencialização dos
ambientes representativos existentes; e
a execução de novos elementos arquitetônicos, de forma a permitir a iluminação e ventilação naturais em vários ambientes; e o sombreamento das aberturas das fachadas, como recurso de
amenização climática, tentando conferir
novo impulso vital à edificação.
A forma em “L” da planta é reforçada para
preservar o pátio frontal formado pelos
dois blocos originais e permitir recursos
para a ventilação cruzada. No primeiro,
o Centro Cultural e Auditório ocupam e
ampliam a área do salão de jogos, onde,

bilidade. Procuramos usar técnicas e
materiais que melhor se adequassem à
cada parte da intervenção, incluindo estruturas convencionais de concreto nos
setores do Auditório e Centro Cultural,
aço e argamassa armada na marquise
lateral, de 40 m de extensão; aço,
policarbonato e madeira no pórtico de
acesso, e lajes de concreto protendido
para os maiores vãos na zona administrativa.
Todos os ambientes são acessíveis de
maneira clara, por um sistema de rampas, circulações e escadas, destacando
no saguão de acesso, a rampa que leva
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vas possuía uma construção linear que
foi transformada num bloco técnico.
Na materialização, as alvenarias e estruturas metálicas têm cor branca, havendo a interferência de diferentes matizes
aportadas por materiais naturais utilizados na construção como a pedra itacolomy do norte, o mármore travertino fosco,
as pedras portuguesas nas cores brancas e preta e a madeira Ipê, presente nas
esquadrias internas e brises do pórtico.

21 - Pórtico de acesso
ao mezanino, calculada para ter seu patamar intermediário na cota do foyer do
auditório (imagem 25), permitindo o escalonamento decrescente dos assentos até
o nível da circulação externa do acesso
sul. O pátio da fachada sul tem entrada
de veículos eventual e controlada, funcionando como “sala aberta”, onde se estendem no verão, eventos do Centro
Cultural, Auditório e saguão principal. O
acesso de veículos, pela Avenida Camilo

22 - Detalhe do pórtico de acesso
de Holanda, foi viabilizado por terreno
anexado à área original, que permitiu a
execução de um amplo estacionamento
arborizado com espécies típicas das áreas públicas centrais, como o Ipê roxo e
Cássia, que marcam a imagem da cidade, na floração. Essa área originalmente
ocupada pela piscina e quadras esporti-

23 - Saguão de acesso
FICHA TÉCNICA
Projeto arquitetônico: Gilberto Guedes
Colaboradores: Fernando Galvão, Fabiano Meio, Marcus
Queiroz, Christiane Caldas, Mariana Bonates
Área do terreno: 4.937 m²
Área construída: 2.450 m²
Paisagismo: Sérgio Chaves
Engenharia fiscal: Paulo Antônio
Projeto estrutural: Tecncon
Projeto elétrico: Hertz Eletrificação
Ar-condicionado: Engear
Projeto hidrossanitário: Growth e José Ermando
Prevenção contra incêndio: Hamilton de Matos Pereira
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Trabalhos de artistas de expressão estão integrados nas áreas públicas, como
a escultura em cerâmica esmaltada de
nome “XAMÃ”, de autoria de Miguel dos
Santos, um tríptico em pintura acrílica de
3.00 x 5.40 m, e um painel cerâmico de
1.40 x 7.00 m, de autoria de Rodolfo
Athayde. Desenvolvido especialmente
para o pátio frontal e denominado de “Barocco”, este painel ornamental, utiliza, numa linguagem contemporânea, módulos
com formas de conchas, volutas e grafismos, nas cores amarela e azul, tendo
como base elementos presentes na azulejaria barroca do Convento Franciscano
de Santo Antônio, um dos mais importantes monumentos arquitetônicos da cidade.

24 - Rampa para o mezanino
FORNECEDORES
Metais e louças: Deca;
Tintas: Coral e Ibratin;
Porcelanato: Eliane e Elizabeth;
Luminárias: Lustres
Projeto; caixilharia de alumínio: Belmetal;
Estrutura metálica e esquadrias de alumínio: Esquadrias Arte;
Esquadrias de madeira: Suelle Móveis;
Móveis artesanais: Móbile Design;
Estações de trabalho e estantes: Florense;
Cadeiras operacionais e mobiliário: Martinucci
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FÓRUM DE CUIABÁ
Marcelo Suzuki
Arquiteto pela USP e Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela USP – São Carlos. Professor na
Graduação na USP – São Carlos e na Pós-Graduação do Centro Universitário Senac
iniciativas mais
óbvias e necessárias até a formulação básica de um
programa arquitetônico conveniente para todos os
interessados.

25 - Vista do Fórum
Em março de 2004, o Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso dirigiu solicitação à Fundação para o Desenvolvimento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (Fipai) para que ela apresentasse uma proposta no sentido de se construir de um Fórum para a Comarca de
Cuiabá. Nesse contato inicial, havia uma
estimativa de se edificar cerca de 30mil
metros quadrados, para acolher 48 varas cíveis e criminais que se encontravam espalhadas pela cidade. Os trabalhos de vistoria dos terrenos dependiam
de parecer da Fipai, assim como o programa de necessidades. Tratava-se, portanto, de se iniciar os trabalhos desde as

26 - Vista lateral do Fórum
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Esse contato também colocava condição espantosa
de desenvolvimento dos trabalhos
que, além dos projetos serem realizados até agosto
daquele ano, impunham condições para a realização das
demoradas etapas de montagem e da licitação das obras, objetivando uma etapa de obras em canteiro ao longo do ano
de 2005. A proposta era consumar a inauguração do edifício ao final daquele ano,
o mais tardar possível no início de 2006.
Nesse mesmo mês de março, fui convocado, na condição de docente colaborador do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de
São Carlos, da Universidade de São Paulo, por indicação do Chefe desse departamento professor Dr. Carlos R. M. de
Andrade ao Professor Dr. José Jairo de

Sales, a assumir a condição de coordenador dos trabalhos.

O TERRENO
A primeira etapa foi uma visita à Cuiabá,
onde nos defrontamos com um aspecto
importante: o regime climático é, sem
dúvida, dado fundamental para qualquer
decisão acerca de obra de arquitetura
naquela região.
O primeiro terreno apresentado para localização do Fórum revelou-se o mais
inadequado possível: situado no extremo do eixo de desenvolvimento urbano
apresentava uma única via de ligação à
área central, o que apresentaria graves
riscos à segurança, principalmente para
a área criminal e em julgamentos com
júri popular. Além disso, um curso d’água
perpassa o terreno, e com a legislação
vigente de proteção de recursos hídricos,
os dois trechos remanescentes disponibilizariam área insuficiente, além de inviabilizar a ideia de edifício único.
Em uma segunda vistoria um novo sítio
foi apresentado, situado agora próximo
ao Centro Político Administrativo (CPA),
com boas condições de acessos e rotas
de chegada ou saída para a área central
de Cuiabá. Mesmo descontando uma
área para proteção de um curso d’água
sazonal, remanescia boa área para im-

27 - Acesso do Fórum
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plantação, inclusive prevendo-se futuras
expansões.

PARTIDO ARQUITETÔNICO E
O PROGRAMA DE
NECESSIDADES
A primeira manifestação do Tribunal de
Justiça, importante para a configuração
de um partido arquitetônico, foi a de que
o Fórum deveria ser um edifício predominantemente horizontal, e o terreno
acordado permitia que isso ocorresse.
Para o estabelecimento de um programa de necessidades foram realizadas
vistorias também em outros fóruns de
capitais: São Paulo, Belo Horizonte e Recife. O diagnóstico demonstrou que o
Tribunal tinha razão em propor a horizontalidade para o conjunto, visto que a necessidade de elevadores, nos edifícios
verticais, provoca congestionamentos e
esperas, além de, principalmente, causar dificuldades para a circulação da
grande quantidade de documentos. Além
disso, a circulação por elevadores se
mostra perigosa em fóruns criminais. Todos os fóruns visitados apresentaram deficiências quanto à segurança das circulações. Intuiu-se, então, que o ideal seria sempre contar com três circulações

sobre um pilotis, passamos a contar com
o meio-subsolo, onde ficam os estacionamentos do pessoal interno, depósitos,
vestiários, carceragem e circulação de
presos em julgamento.
O passo seguinte foi a formulação de um
módulo básico de disposição, tanto funcional e espacial, quanto estrutural, partindo-se do conjunto de uma vara (composta de gabinete, assessoria e secretaria, de um lado, cartório, de outro e, no
centro, a sala de audiência - que nos casos de varas criminais conta com um
acesso por escada vinda da circulação
dos presos em julgamento, no andar
abaixo, e, nas varas de conciliação conta com uma sala menor, para as reuniões entre as partes litigiosas). O módulo
estrutural adequado fixou o espaçamento
de pilares em 9m por 6m e balanços de
3m na direção dos 9 m.

O PROJETO DE
ARQUITETURA

A simples junção dos diversos módulos
formulam os conjuntos de varas unidas
entre si (civis em uma ala, criminais em
outra), determinando lados de circulação:
por fora público em geral, por dentro o
pessoal interno às atividades. A circulação de público deixa vazios e acabam ficando como
varandas, pois
apresentam luz
natural e, abaixo,
no nível do meiosubsolo, encontram-se os jardins
internos, tirando o
aspecto de corredores. São esses
vazios que permitem a chegada de
luz e que ventilam
o subsolo. Assim
nasceu o corte tipo
da arquitetura: o
28 - Vista interna do Fórum
pilotis, o corpo do
prédio secionado por vazios e uma codistintas, que seriam: magistrados e funbertura metálica sobrelevada, sus-pencionários; advogados, testemunhas e púsa por tirantes. Nos trechos em que essa
blico em geral; e presos em julgamento.
cobertura passa sobre os vazios, elas são
Essa definição de circulação permitiu que
translúcidas, em telhas de policarbonato.
os elevadores existissem apenas para
usuários especiais (idosos e portadores
de deficiências físicas). Ao manter a desejada horizontalidade, e estabelecer um
piso térreo sobrelevado, que abriga as
diversas funções da rotina do Fórum,
Edificações Administrativas

O espaço remanescente entre a laje de
cobertura do corpo do prédio e a cobertura sobrelevada é uma dutovia: um pavimento técnico, por onde passa toda a
tubulação das instalações que abaste-

cem as diversas salas. Com as tubulações de esgotos sanitários e águas pluviais no pilotis, as instalações percorrem
a maior parte de seus percursos à vista,
facilitando enormemente a rotina das inspeções de manutenção.
FICHA TÉCNICA
Contratante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Obra: Fórum de Cuiabá
Endereço: Centro Administrativo e Político de Cuiabá
Projeto: 2004/2005
Obra 2004/2005
Área: 54.000,00 m2
Local: Cuiabá - MT
EQUIPE TÉCNICA
Contratada: Fundação para o Desenvolvimento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (Fipai).
Coordenador geral e autor do projeto:
Arq. Marcelo Suzuki
Consultor estrutura metálica: Eng. José
Jairo de Sales
Consultor estrutura concreto armado:
Eng. Márcio Ramalho
Consultor conforto ambiental: Arq.
Admir Basso
Consultora conforto ambiental: Física
Rosana Caran
Consultor instalações hidro-sanitárias:
Eng. Marcelo Pereira de Souza
Consultor instalações elétricas e SPDA:
Eng. Ruy Alberto Altafini
Paisagismo: Arq. Luciana Schenk
Desenvolvimento de projetos: Eng.
Cláudio Menin de Oliveira Santos
Desenvolvimento dos projetos de instalações: Enga. Cristina Luiza Bráulio
Santos Cabral Araújo Silva
Colaboradores arquitetos: Cínthia Verçosa, Alexandre A. Nobre, Christian A.
Nobre, Lair Reis e Danielle Spadotto.
Estagiários: Camila Fernandes da Silva, Marcelo Maia Rosa, Marcelo Sodré,
Marcele Silveira, Claudia Inoue e Carolina Pádua
Setor de engenharia do T.J.M.T.: Enga.
Sonia Josete Ribeiro e Engo. Marcos
Fukasse
FORNECEDORES
Estrutura metálica: Brafer Construções
Metálicas AS
Ar-condicionado: Termoeste Construções e Instalações
Elevadores: Atlas-Schindler
Construção: Cogefe Engenharia
Consultoria de Impermeabilização:
Firmino Siqueira Consultoria
Instalações: System Empreendimentos
Ltda
Castelo d’água: Brasilos S.A. Construções
Metais: Fabrimar
Louças: Celite
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EDIFÍCIO SEDE DA ELETROSUL – FLORIANÓPOLIS
Ana Lucia Torres Seroa da Motta
Ph.D., M.Sc., Arquiteta, Prof. UFF.

Denílson França Moreira
Administrador, Gestor em Comércio Exterior, Mestrando em Engenharia Civil – UFF.
RESUMO
Com o objetivo divulgar as medidas de
conservação de energia elétrica executadas em edifícios públicos realizou-se
um estudo dos hábitos de consumo de
energia no setor residencial, comercial e
industrial, avaliando o potencial de redução para cada setor.
Este trabalho apresenta um estudo de
caso - o retrofit realizado no prédio sede
da Eletrosul, descrevendo as medidas
realizadas e o percentual de redução alcançado.

OS PADRÕES DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA NO
BRASIL
Analisando-se o consumo de energia elétrica no Brasil nos setores residencial,
comercial e industrial observa-se que este
útlimo apresenta a maior taxa de consumo (MME, 2005). O setor consome 45%
de toda a energia elétrica produzida, seguido pelo setor residencial com uma fatia de 21,9% e do setor comercial com
13,9%. A energia restante fica dividida entre o setor público que consume 8,4%, o
setor agropecuário com 4,1%, energético
3,6% e o setor de transportes com 0,3%.
Cabe ressaltar que o setor de transportes consome energia de origem fóssil.
No setor residencial, conforme MME
2005, a fonte de energia mais utilizada
ainda é a lenha com 37,8%, aparecendo
a eletricidade em segundo lugar com
31,6%, e o gás liquefeito de petróleo com
27,3%. O saldo restante 3,3% está dividido entre as demais fontes como o carvão vegetal, gás natural, querosene e gás
canalizado.
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A tabela 1, a seguir, descreve o consumo residencial de energia elétrica no Brasil, durante o ano de 2004. Nela se verifica que na região sudeste o consumo
de eletricidade no setor residencial apresenta a maior taxa, isto é aproximadamente 55% da eletricidade total consumida no país. Já as regiões norte e centro-oeste registram apenas uma pequena participação nesse consumo.
O setor residencial é responsável por
21,9% do consumo total de energia elé-

trica no Brasil. Segundo MME (2005), o
aquecimento de água representava, em
2000, cerca de 22,2% desse consumo
total.
No setor comercial, a fonte de energia
mais consumida é a energia elétrica, com
83,0% do consumo total do setor, como
pode ser verificado através da tabela 2.
A tabela 3 apresenta a participação de
cada sub-setor no consumo total de energia elétrica do setor comercial. Verifica-

REGIÃO
Sudeste
54,7 %
Sul
16,8 %
Nordeste
15,8 %
Centro-Oeste
7,5 %
Norte
5,2 %
TOTAL (GWh)
78.577
Tabela 1 – Consumo residencial de energia elétrica por região do Brasil - 2004
Fonte: MME, 2005

FONTES
Eletricidade
83,0 %
Gás liquefeito de petróleo
5,5 %
Gás natural
4,2 %
Óleo combustível
2,7 %
Outras
3,2 %
Lenha
1,4 %
Tabela 2 – Participação das fontes de energia no setor comercial - 2004
Fonte: MME, 2005

SUB-SETORES
Varejo (shopping-centers e supermercados)
22,5 %
Hotéis e restaurantes
13,4 %
Prédios comerciais
12,4 %
Entidades financeiras
12,2 %
Comunicações
5,6 %
Comércio atacadista
4,0 %
Transportes
3,6 %
Outros (portos, hospitais, etc)
26,4 %
Tabela 3 – Estrutura de consumo de energia elétrica do setor comercial
Fonte: Faria, 2004
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USO FINAL/ SETOR

RESIDENCIAL

COM. & PÚBLICO

INDUSTRIAL

Eletrônica/ TV
Iluminação
Outos aparelhos
Refrigeração
Ar-condicionado
Caldeiras/ água quente
Cozinha
Eletroquimica
Força motriz

8
25
8
32
7
20
-

44
11
17
20
8
-

2
10
7
49

Tabela 4 – Estrutura de consumo de energia elétrica do setor comercial
Fonte: Faria, 2004
se que a participação do setor varejista
é a mais significativa, sendo de particular importância os shopping centers e
supermercados.
De acordo com as pesquisas dos hábitos de consumo (Procel, 2004), a tecnologia de aquecimento solar encontra potencial de utilização nos setores industrial, residencial e comercial. No setor
residencial, substituindo o aquecimento
de água através de chuveiros elétricos,
que está presente em 67% das residências brasileiras, atinge o seu ápice nas
regiões sul e sudeste onde o seu uso alcança mais de 80% do total de residências. Segundo Faria (2004), no setor comercial, nas edificações públicas e privadas são necessários grandes volumes
diários de água quente em hotéis, motéis, hospitais, academias e clubes. Como a aceitação da tecnologia nesses
mercados ainda é pequena, planos de
ação setorizados voltados para cada atividade específica precisam ser elaborados. No segmento industrial, o aquecimento solar é utilizado principalmente
para processos como produção de vapor, lavagem, secagem, destilação, pasteurização, etc. Estes processos necessitam de calor a temperaturas superiores a 80ºC (FARIA, 2004). A aplicação
da energia solar nesse segmento ainda
é incipiente na maioria dos países, mas
vem sendo desenvolvida através de políticas direcionadas e projetos de pesquisa, aplicação e desenvolvimento.
Uma outra vertente para se buscar a eficiência energética é verificar o “uso final“ da energia elétrica pela fonte de consumo como a iluminação e a refrigeração. A tabela 4, acima, apresenta estimativas da participação destes usos nos
setores residencial, comercial, serviços
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públicos e industriais no Brasil, no ano
de 2001.
Os dados apresentados foram pesquisados em documentos do Procel. O órgão realiza diversas pesquisas a fim de
atualizar e detalhar o uso final e, assim,
entender melhor as mudanças que estão ocorrendo no uso da eletricidade no
Brasil.
Nas edificações comerciais e públicas, a
iluminação é o uso final que apresenta a
maior possibilidade de redução no consumo total de energia. Um trabalho de
retrofit pode alcançar uma redução de até
60% desse consumo com a substituição
de lâmpadas, o emprego de reatores eficientes e luminárias reflexivas. Uma grande variedade de lâmpadas mais eficiente do ponto de vista do consumo energético está disponível no mercado brasileiro como, por exemplo, lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas triphosphor
T8, lâmpadas de vapor de sódio, alógenas, reatores eletrônicos, sensores de
presença e refletores especulares para
luminárias fluorescentes.
A utilização dessas inovações tecnológicas no setor de iluminação garante a
redução no consumo total de energia e a
qualidade da iluminação. Alguns problemas no projeto luminotécnico podem ser
responsáveis pelo alto consumo de energia como, por exemplo, a baixa qualidade das luminárias sem refletores internos que limitam a saída da luz; o mau
estado de conservação e limpeza destas; além de serem mal posicionadas no
espaço, não levando em conta o direcionamento do foco para a área de trabalho.
Nos prédios comerciais que utilizam o arcondicionado é possível economizar
grandes quantidades de energia através

da redução nos ganhos térmicos na envoltória do prédio, do uso de tecnologias
de refrigeração mais eficientes como a
termo-acumulação e melhor controle do
sistema. Um dos maiores consumidores
de energia é o ultrapassado compressor
centrífugo, normalmente utilizado no Brasil, que consomem entre 30-50% mais
energia por unidade de refrigeração produzida. Os equipamentos mais eficientes já estão disponíveis no mercado. A
utilização de armazenamento térmico
pode ser economicamente vantajosa em
grandes prédios comerciais que empregam o ar-condicionado central. Já que
existem as tarifas horo-sazonais com preços diferenciados para a ponta e fora de
ponta. As utilizações de sistemas de controle associados à automação predial
possibilitam uma gestão melhor das fontes de consumo de energia e automaticamente redução de consumo.

ESTUDO DE CASO: EDIFÍCIO
SEDE DA ELETROSUL
FLORIANÓPOLIS
A Eletrosul Centrais Elétricas S.A. é uma
empresa brasileira criada em 23 de dezembro de 1968. Subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
e vinculada ao Ministério de Minas e
Energia - é uma sociedade de economia
mista de capital fechado, concessionária de serviços públicos de transmissão
e geração de energia elétrica, com sede
em Florianópolis, estado de Santa Catarina e atuação preponderante nos estados da região Sul e Mato Grosso do Sul.
Realiza estudos e projetos, constrói e
opera instalações de transmissão e de
geração de energia elétrica, investe em
pesquisa e desenvolvimento, fomenta o
uso de fontes alternativas de energia,
presta serviços de telecomunicação e
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30 - Brise-soleil da fachada nordeste

29 - Brise-soleil da fachada noroeste
pratica outros atos de comércio decorrentes dessas atividades. Para isso, conta com um quadro funcional formado por
1.583 profissionais (Eletrosul, 2008).
O edifício-sede da Eletrosul Centrais Elétricas, localizado em Florianópolis (SC),
teve o projeto de retrofit de suas instalações concluído em 2006. A edificação foi
alvo de estudo do Projeto Seis Cidades,
coordenado pelo Procel/Eletrobrás, entre os anos de 1996 e 1998, cujo objetivo era realizar um estudo para tornar os
prédios públicos mais eficientes, diminuindo o seu consumo total de energia.

Características Arquitetônicas
O edifício da Eletrosul foi construído em
1978 e possui formato retangular, cinco
pavimentos, sendo dois no subsolo. As
fachadas são quase totalmente envidraçadas com sombreamento externo, proporcionado por brise-soleils horizontais
móveis (veja as imagens 29 e 30). Sua
implantação no terreno permite a insolação de toda a edificação, o que gera um
ganho de calor considerável. A cobertura é confeccionada com laje nervurada
(tipo grelha) impermeabilizada. Sob a laje
existe um forro de alumínio. A área total
edificada corresponde a 29.963m2. O
horário de funcionamento do prédio é das
7h 30m. às 18h 30m.

31 - Cobertura do estacionamento
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Para lidar com o excesso de calor o vão
central do prédio possui 900m2 de área
e 10,4 m de altura. Sua cobertura possui
domos de acrílico, para aproveitamento
da luz natural, fixados em uma treliça espacial de alumínio. No vazio entre o teto
e os domos existem dois exaustores que
funcionam permanentemente para reduzir a carga térmica oriunda da radiação.
No estacionamento da sede, existe uma
cobertura de placas fotovoltaicas (veja a
imagem 31). O projeto vem sendo desenvolvido em conjunto com o Instituto Ideal
e a Universidade Federal de Santa Catarina, e encontra-se em fase de testes.
Foi dimensionado para gerar um megawatt-hora em energia renovável. Ela é
toda obtida neste projeto piloto. Além de
representar uma conquista para a Eletrosul, é o primeiro passo de um projeto
que possibilitará avançar nos estudos
para a implantação de um planta comercial de 1 MW, no edifício sede da empresa. O projeto almeja a futura replicação
desse sistema nas coberturas dos principais estádios de futebol do Brasil para
a Copa de 2014, denominados estádios
solares.

Medidas implementadas no
sistema de iluminação
O sistema de iluminação passou por uma
reformulação completa. No sistema antigo, a iluminação era realizada por lâmpadas fluorescentes comuns 40 W,
totalizando aproximadamente 476,5 W de
potencia instalada. As luminárias eram de
alumínio na cor cinza e formato trapezoidal e exerciam a função de forro, com
uma lâmpada para cada luminária, os
reatores atendiam a duas lâmpadas
cada.

Para melhorar a eficiência energética,
uma luminária foi desenvolvida para se
ajustar a esse forro, garantindo alta eficiência, boa distribuição luminosa, sem
alterar a estética atual. O novo projeto

32 - Calhas reflexivas com lâmpadas
eficientes e as antigas calhas
substituídas
luminotécnico utiliza lâmpadas fluorescentes de bulbo T5, de 28 W de potência
nominal. Ao todo, 12 mil luminárias foram substituídas por 8,6 mil novas unidades. O forro de alumínio foi totalmente pintado de branco para aumentar a
reflexão de luz. Além da troca dos equipamentos de iluminação (veja a imagem
32), o projeto de retrofit envolveu a instalação de um sistema de automação
para todo o prédio, além da instalação
de sensores de iluminâncias nas fileiras
de luminárias próximas às janelas para
aproveitar a possibilidade de utilizar a iluminação natural como complemento da
artificial. Somente acionando a iluminação artificial na intensidade e nas áreas
onde for necessário durante o dia, otimi-
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33 e 34 - Instalação do novo equipamento de refrigeração
za-se o aproveitamento da iluminação
natural.

Medidas implementadas no
sistema de refrigeração
A potência total de ar-condicionado instalada no prédio era igual a 940 toneladas de refrigeração (TR). A área climatizada correspondente a 19.957m2. Existiam três resfriadores de ar para atendimento do edifício: um chiller alternativo
com capacidade de 100 TR e duas centrifugas de 450 TR cada, trabalhando com
condensação de água. Estes equipamentos não apresentavam nenhum sistema
de automação integrado, o que representa um uso não eficiente do sistema.
Nas figuras 33 e 34, se observa o projeto de reforma do sistema de condicionamento de ar. Ele contemplou a troca dos
resfria-dores de líquido (centrífugas) da
central de água gelada, permitindo a termo acumulação e o uso combinado do
deslocamento de carga com a redução
da demanda, a substituição dos fancoils,
uma ampliação das áreas atendidas com
uma nova distribuição de dutos de ar e
um sistema de automação. Na central de
água gelada, as centrífugas antigas (em
uso há mais de 20 anos) foram substituídas por novas, de alta eficiência.

CONCLUSÃO
O valor da conta de energia elétrica do
prédio era de aproximadamente R$
470.000/ano. Com essas medidas adotadas no sistema de iluminação e refrigeração, obteve-se uma redução no consumo de energia de aproximadamente
28% e a redução no custo ficou em torno
de R$ 260.00,00/ano. Assim, obteve-se
uma economia anual de aproximadamente 55% conforme Lambert.
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Em muitos casos, o projeto de retrofit
representa a única possibilidade de inserção de soluções eco-eficientes. Ainda são poucos os investidores que se
arriscam a adotar essa estratégia. Entretanto, com o foco voltado para a sustentabilidade, a redução de emissões dos
gases causadores do efeito estufa que
aquecem o planeta pode ser obtida reduzindo-se o consumo de fontes de energia não renováveis, sem diminuir a qualidade dos espaços que a utilizam. Um
dos principais entraves para a incorporação de tecnologias “limpas” em antigas
edificações é o período de retorno do investimento, considerado pouco atrativo
para parte dos empresários brasileiros.
No entanto, analisar a viabilidade dos
projetos de retrofit apenas pelo prazo em
que o investimento será pago, sem levar
em conta os benefícios que a obra irá
gerar ao longo da vida útil do novo sistema instalado, é considerar apenas parte
da questão.
“Se uma estratégia promove redução de
8% na conta anual de energia elétrica,
esse valor sozinho pode ser visto como
uma economia muito baixa. Mas se pensarmos que 8% representam um mês do
ano, isso significa que a cada ano o prédio pode ficar um mês operando de graça’. Em 12 anos, ele terá deixado de gastar o equivalente a um ano inteiro de operação sem pagar o uso da energia elétrica, contabiliza Fernando Wespthal.
Embora os resultados variem de acordo
com as tecnologias e soluções implantadas e com o estado de obsolescência da
edificação, em geral, a opinião de especialistas é a de que vale a pena investir
em obras de retrofit com vistas à redução de consumo de energia.
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O EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO COMO EXEMPLO
GLA – Prefeitura de Londres
Arquiteto Carlos Murdoch
Arquiteto Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor da Universidade Estácio de Sá – Curso de
Arquitetura

Arquiteta Adriana Figueiredo
Arquiteta Universidade Gama Filho, MA. Sustainability Design – East London University, Professora da
Universidade Estácio de Sá – Curso de Arquitetura
mas aliadas a alta tecnologia, simulações
virtuais de desempenho energético, utilização de materiais inteligentes e ecologicamente corretos correspondem a um
vocabulário arquitetônico completamente novo aos padrões vigentes.
Muitas vezes, essas soluções, que visam
ao melhor funcionamento do edifício em
termos de economia de energia, são estranhas aos modelos correntes e sua realização encontra empecilhos. O projeto
de um edifício, digamos, ‘diferente’ não
é bem visto e muito menos comprado,
deixando à margem o investimento numa
arquitetura mais eficiente energeticamente.
Esse ainda é dos principais motivos pelos quais as vantagens econômicas des35 - Reichstag – Interior da Cúpula
As mudanças climáticas globais mostraram ao mundo a necessidade de preservação do nosso meio natural e de
minimização das ações do homem nesse meio. O meio ambiente construído,
considerado responsável por 50% das
emissões totais de carbono na atmosfera, precisou ser repensado e revisto
de forma inteligente e menos agressiva, tornando os edifícios mais “amigáveis” em relação ao meio natural.
Daí intensificou-se o uso dos princípios
da Arquitetura Sustentável, Ecológica e
Bioclimática, que têm como principal objetivo fazer com que arquitetura e meio
encontrem seu ponto de equilíbrio. Isso
também quer dizer que novas formas
surgem dessa outra maneira de pensar
e tomar decisões para a solução de um
projeto arquitetônico. Essas novas for22

36 - Reichstag – Ícone da Alemanha reunificada
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sa “arquitetura mais eficiente” ainda moram no campo da incerteza, pois é necessário construí-los primeiro para depois então monitorá-los por 2, 5, 10, 20
anos e então podermos aferir as reais
vantagens do investimento inicial.
Alguns governos, através de seus administradores, têm sido os grandes empreendedores, investidores e incentivadores
de novas formas arquitetônicas ao apostarem numa arquitetura mais sustentável e eficiente ao escolherem os projetos
dos edifícios destinados à administração
pública. Este é no momento o grande
campo de provas e experimentação para
o desenvolvimento e afirmação de novas
tecnologias e novos designs. Uma administração nacional/regional contemporânea, que pretende estar sintonizada com
as solicitações climáticas e energéticas
atuais, deve assumir a liderança e seu
papel de exemplo à sociedade e demonstrar, através de seus edifícios, o caminho a ser seguido.

37 - GLA – Londres

Um novo edifício construído para uso oficial sempre traz consigo alguma polêmica. Quando esse edifício nasce imbuído
de trazer as boas-novas de princípios arquitetônicos, a polêmica é ainda maior.
Um edifício simbólico pode servir como
referência visual e, mais do que isso,
servir para moldar uma nova percepção
da arquitetura.
O escritório de Norman Foster experimentou essa polêmica no projeto do
Reichstag, o parlamento alemão em
Berlim, construído em 1999. A grande
cúpula, representativa da democracia
alemã, foi projetada sob rígidos cálculos
de ângulos de insolação e coberta por
espelhos para levar luz natural à grande
câmara da assembléia. O caráter simbólico obtido pela transparência (analogia
ao modelo ideal de gestão pública) e contemporâneo da cúpula transformou a
imagem do Reichstag na imagem da
nova e reunificada Alemanha.

O edifício-sede da Greater London
Authority (GLA), batizado pelos londrinos
de egg, por sua forma inusitada, que lembra um ovo, foi concebido dentro de princípios de sustentabilidade, tentando otimizar o uso de ventilação e iluminação
naturais. O escritório Foster & Partners
foi responsável pelo projeto, que ficou
pronto em 2002.

O grande marco da arquitetura “verde”
institucional se daria no projeto do escritório de Foster para a sede da prefeitura
de Londres. Localizada em um sítio espetacular ao lado da Tower Bridge (Ponte da Torre) e em frente à London Tower
(Torre de Londres), sede tradicional da
antiga realeza britânica.

Apesar de ter sido muito criticado quando foi construído, sendo até comparado
ao capacete de Judge Dredd (super-herói dos quadrinhos vivido por Arnold
Schwazeneger no cinema), o edifício da
GLA conseguiu chamar muita atenção
para si a ponto de o crítico de Arquitetura do Telegraph, Giles Worsley, declarar
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38 - GLA – Troca de calor e circulação de água para refrigeração
que o edifício estava “tão determinado a
ser um ícone que você pode quase imaginar uma seta do céu apontando para
ele com a seguinte inscrição: “Tire uma
foto de mim!.”
A forma estranha do edifício, porém, é
resultado de decisões práticas no sentido de aperfeiçoar as relações do edifício
com as condições climáticas. Com ajuda
de computação gráfica, foi possível simular os ângulos exatos de incidência
solar ao longo do ano, adaptando a forma às condições ideais de insolação e
sombreamento, melhorando o conforto
ambiental dos escritórios. Voltados para
o sul, os andares em balanço com vidro
opaco evitam a incidência direta do sol e
23

para norte foi possível a utilização de vidro transparente na forma curva voltada
para o alto, trazendo o máximo de iluminação natural até mesmo no inverno. A
forma esférica reduz a superfície de contato do interior com o ambiente externo
em 25%, diminuindo a troca de calor com
o exterior, reduzindo a variação de temperatura interna do edifício. O edifício é
ventilado naturalmente com esquadrias
móveis em todos os espaços de escritórios. A água para o condicionamento de
ar é retirada do solo londrino e posteriormente reutilizada nos sanitários e para
irrigação. Para reduzir ainda mais o consumo de energia, o edifício recebeu painéis solares (fotovoltaicos) em seu topo.
Em conjunto, estas medidas fazem com
que o GLA obtenha um desempenho de
consumo energético equivalente a um
terço de um edifício similar com a mesma área útil.

40 - GKL - Modelos de estudo
Nesses edifícios é comum perceber que
a forma é direcionada pelas questões técnicas e funcionais e não por razões estéticas. E, dessa maneira, as justificativas para o resultado final são mais difíceis de serem questionadas.

41 - CH2 – Melbourne – Design Inc.

39 - Corte da ventilação
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O valor cultural e de pesquisa gerado
pelo edifício é inestimável, tendo sido a
base para que outros governos e lideranças seguissem o mesmo caminho. Experiências recentes como o CH2 (Council
House 2 – Melbourne – Austrália) e a
Assembleia Nacional de Gales (ambos
publicados nesta série) elevam o patamar do edifício de alto desempenho energético, apontando para novas direções a
serem seguidas.

42 - Assembléia Nacional e Gales – Richard Rogers Partnership
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Dicas
Sede do ISA — Instituto Socioambiental
São Gabriel da Cachoeira, Amazonas – 2000
No seio da Amazônia, às margens do Rio Negro, o projeto para
a sede do ISA teve inicio com um gesto racionalista: um cubo
branco de alvenaria, tendo como base um quadrado de 16
metros de lado e três pavimentos de altura. Assim como a maloca
construída no mesmo local para abrigar os encontros anuais da
federação de 22 povos indígenas que ocupam a área de reserva na região, o bloco único recupera para o projeto antigas tradições construtivas locais. A maloca grande, assim como o bloco único, representam também o trabalho coletivo e a festa.
A integração do projeto com a região se dá, primeiro e principalmente, através da incorporação de seus “saberes e fazeres”.
Ela é traduzida pela preocupação com o conforto ambiental e
com o clima em região tropical, pela segurança em relação à
floresta e, principalmente, pela opção por uma técnica construtiva que utiliza materiais e mão de obra disponíveis no local, o
que significa economia, rapidez, integração ambiental e cultural. Assim, o cubo é circundado por um terraço que, além de
proteger contra as intempéries, abre visuais para o Rio Negro e
para floresta. Os peitoris dessas varandas e as escadas, protegidos por tramas de madeira e cipó que marcam a circulação
vertical e horizontal, sombreiam as paredes brancas propositadamente recuadas.
Texto de SANTOS, Cecilia Rodrigues dos – Sede do Instituto
Socioambiental in CALDEIRA, Vasco; FANUCCI, Francisco;
FERRAZ, Marcelo; SANTOS, Cecilia Rodrigues dos – Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz: Brasil Arquitetura. São Paulo: Cosac
Naify, 2005.
Disponível em: www.brasilarq.com.br, junho de 2009.

Sede da Amatur
Palmas – TO
O projeto da “Agencia de Meio Ambiente e Turismo de Palmas
– Sede Eficiente” recebeu, em 2003, o Prêmio Cidade Eficiente
em Energia Elétrica, na categoria Prédios Públicos Municipais.
O principal objetivo do projeto era buscar, através de recursos
naturais, um clima interno adequado e duradouro, de forma evitar
a climatização artificial.
Disponível em: www.rce.org.br/rce/novos_predios.html, junho de
2009.

Dissertação de Mestrado
ANÁLISE DE ASPECTOS TÉRMICOS E LUMÍNICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DÉCADAS DE 30 E 40 NO RIO DE JANEIRO – ESTUDO DE CASO: O EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO RIO DE JANEIRO.
Dissertação de Mestrado do Arquiteto Ary Celso France, pelo
Proarq da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000. Pesquisa sobre arquitetura bioclimática, em particular nos aspectos de conforto térmico e visual. O interesse se volta para prédios pouco estudados e não muito apreciados pelos arquitetos e
críticos mas que, após meio século da utilização, ainda prestam excelentes serviços à sociedade. Aborda-se a questão
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energética envolvida. São estudados os fatores climáticos que
interferem nas condições de conforto interno dos espaços
edificados, quanto aos aspectos térmicos e lumínicos. Analisam-se concepções arquitetônicas, seus objetivos e sua relação com o consumo energético efetivo. Discorre-se sobre as
possibilidades oferecidas pela aplicação de métodos passivos,
usados na arquitetura do período estudado, na concepção de
novos edifícios e na correção de prédios em uso, visando
minimizar o consumo de energia para obtenção dos níveis de
conforto térmico e lumínico ali requeridos. Realiza-se uma abordagem histórica, sumária, onde são relatadas as condições do
contexto político-social da época, determinantes ideológicos do
plano urbanístico e arquitetônico proposto para a cidade. São
apresentados alguns dos mais expressivos edifícios originados
naquela época, comentando-se suas características mais notáveis. Aborda-se, num estudo de caso, o edifício do Ministério da
Fazenda no Rio de Janeiro onde são desenvolvidos estudos
dos seus aspectos térmicos e lumínicos, cuja metodologia baseia-se na observação cognitiva dos parâmetros relevantes e
em confirmação com medições experimentais de temperatura
e níveis de iluminação, explicando-se os procedimentos experimentais. Nas considerações finais, apresentam-se propostas
viáveis objetivando a melhor performance energética e aproveitamento do edifício estudado e de edifícios que com este
têm similaridade, como também se fazem recomendações sobre a utilização e métodos passivos em futuros projetos de
edificações.

Dissertação de Mestrado
RECOMENDAÇÕES PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO BNDES.
Dissertação de Mestrado do Arquiteto Dalmo dos Santos
Marchetti, pelo Proarq da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. O trabalho busca analisar a edificação sede do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Primeiramente, realizou-se um breve pesquisa histórica sobre sua
implantação, identificando a decisão de expansão da empresa,
a abordagem arquitetônica da ocasião, os processos construtivos executados e os sistemas prediais instalados. Depois, realizou-se um levantamento de medidas que podem ser tomadas
para a redução do consumo de energia elétrica, resgatando princípios da melhor adaptação da edificação ao clima local, em
parte negligenciado quando de sua concepção. Acredita-se que
a metodologia de quantificação da carga térmica que pode ser
reduzida e de apuração de seus benefícios possam servir de
base para análises pós-ocupacionais de novas edificações, justificando uma vez mais a utilização dos princípios bioclimáticos
quando da elaboração de novos projetos.
www.fau.ufrj.br/prolugar/arq_pdf/diversos/apo_bnds_nutau_
1998_cod048.pdf, junho de 2009

Dissertação de Mestrado
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO VISANDO A CONSERVAÇÃO
DE ENERGIA - UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO - CASS.
Dissertação de Mestrado da Arquiteta Marisa de Matos Moreira,
pelo Proarq da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. A
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pesquisa tem como objetivo a realização de um diagnóstico,
através de uma avaliação pós-ocupação de um prédio público,
visando estabelecer os critérios para um programa de conservação de energia, com o emprego dos conceitos da Arquitetura
Bioclimática. O objeto de estudo é o prédio do Centro Administrativo São Sebastião do Rio de Janeiro. CASS. Bloco 1, sede
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. No estudo de caso,
é apresentada a descrição do prédio, com uma análise das suas
atuais características de consumo de energia elétrica, baseada
nos sistemas existentes, e a sugestão de algumas propostas
iniciais, que sejam técnica e economicamente viáveis, podendo
gerar um futuro programa de eficiência do desempenho
energético do edifício, que acarrete uma redução nos seus custos com energia elétrica.

Dissertação de Mestrado
PROJETO DE INTERVENÇÃO DO PALÁCIO ARARIBÓIA –
PONDERAÇÕES SOBRE CONDIÇÕES DE CONFORTO
AMBIENTAL.
Dissertação de Mestrado da Arquiteta Mariângela Mendonça
Accetta Vieira, pelo Proarq da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2002. O trabalho tem como objetivo a análise de uma
intervenção no Projeto de restauração de um prédio histórico
da cidade de Niterói. Discutiu-se a implantação de um prisma
central com fechamento transparente e analisado o desempenho quanto ao conforto ambiental. Propostas alternativas são
apresentadas para um melhor aproveitamento do espaço quanto
ao desempenho térmico e lumínico.

Modelo para Elaboração de Códigos de
Obras e Edificações
O Modelo serve de guia para a elaboração do Código de Obras
e Edificações, que é um instrumento legal básico que permite à
Administração Municipal exercer adequadamente o controle e
a fiscalização do espaço construído, garantindo a sua segurança e salubridade, constituindo-se assim em importante veículo
para a garantia da qualidade ambiental das cidades. Também
são contempladas outras questões (conforto ambiental, eficiência energética, acessibilidade do portador de deficiência, gênero, legislação urbanística e áreas de interesse social) que
vêm recebendo cada vez mais atenção da sociedade e que por
isso ganharam destaque neste modelo.

Eficiência Energética nos Sistemas de
Saneamento
O Manual contém informações técnicas sobre os sistemas de
saneamento básico e sua interface com o sistema elétrico.
Enfoca a eficiência energética como um dos princípios fundamentais para o bom desempenho do sistema, apresentando recomendações para o desenvolvimento de projetos dos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, sistema de drenagem pluvial e de limpeza urbana.

Manual de Prédios Eficientes em Energia
Elétrica
Apresenta os principais pontos a serem considerados na realização de diagnósticos energéticos em edificações, nos aspec26

tos voltados à arquitetura bioclimática e conforto ambiental,
aos principais usos finais de energia e à distribuição de energia nos prédios. Além de tecer comentários sobre as características gerais de funcionamento, a teoria de cada tecnologia,
os principais focos de desperdício de energia, bem como as
medidas administrativas que visam à eliminação destes focos
e dicas para apresentação de roteiros de auto-avaliação e
priorização de projetos.

Manual para a Elaboração de Planos
Municipais de Gestão da Energia Elétrica
O Manual apresenta um roteiro detalhado para implementação,
passo a passo, do Plano Municipal de Gestão de Energia Elétrica (Plamge) a ser desenvolvido pela Prefeitura. Caracterizase como instrumento de formação dos membros da equipe da
Unidade de Gestão Energética Municipal (Ugem), apresentando os seguintes temas: a caracterização do Município e da
Prefeitura; as tendências do consumo de energia elétrica; o
potencial de aumento de eficiência no consumo de energia elétrica; o programa municipal de combate ao desperdício e a
capacitação da Prefeitura para a implementação do Plamge.

Planejamento Urbano e o Uso Eficiente de
Energia Elétrica
Aborda o uso eficiente da energia elétrica nos principais instrumentos urbanísticos, Plano Diretor, Leis de Perímetro Urbano,
Uso e Ocupação do Solo e Parcelamento, buscando sensibilizar e instrumentalizar os Municípios para situações urbanas
nas quais se pode evitar o desperdício de energia elétrica.
Contempla um conjunto de indicações metodológicas para a
elaboração desses instrumentos fundamentais para a implementação de uma gestão urbana sensível ao meio ambiente.

Manual para Iluminação Pública Eficiente
O Manual traz uma abordagem detalhada dos critérios,
metodologia e tecnologias a serem empregados na elaboração de projetos de iluminação pública com o enfoque do combate ao desperdício de energia elétrica. A gestão dos serviços
– manutenção, controle de qualidade – também é considerada
como parte integrante de um sistema de iluminação pública
eficiente.

Guia Técnico - Gestão Energética
Municipal
O Guia Técnico é um instrumento de apoio aos Prefeitos(as),
administradores(as) e técnicos(as) municipais no processo do
estabelecimento de uma política de uso eficiente, planejamento e gestão da energia elétrica. Aborda temas como: a definição e as ações para a gestão energética municipal; a capacitação dos técnicos municipais e o processo metodológico do Programa Procel nas escolas para professores e alunos dos níveis fundamental e médio; apresentação das novas tecnologias
e fontes alternativas de energia e a revisão de contratos de
fornecimentos com a concessionária de energia elétrica.
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