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Três elementos são frequentemente considerados indissociáveis da arquitetura: o tipo, a função e 
a tectônica. Não é difícil correlacioná-los a tríade vitruviana: prazer (beleza ou forma ideal), 

comodidade (utilidade ou adequação) e firmeza (durabilidade). 

O tipo é muitas vezes associado aos outros dois termos: à função, quando se trata de tipos 
baseados no uso, e à tectônica, quando se refere a tipos baseados em sistemas estruturais. (...) 

A comunicação de significado também é parte do tipo devido à redundância nele da forma, seja 
enquanto repetição de formas básicas, seja de elementos invariantes (arquétipos). Percebido de 

modo consciente ou inconsciente, o tipo cria uma continuidade com a história, o que confere 
inteligibilidade a edifícios e cidades no interior de uma cultura. 

(Kate Nesbitt) 



RESUMO  

Este trabalho se insere no contexto das pesquisas relacionadas com a arquitetura industrial. Trata 

de um tipo de arquitetura de indústrias surgido nos anos 1980, que utiliza estrutura em aço e 

fechamentos em painéis delgados e fixados à estrutura metálica. Este tipo apresenta caráter 

flexível, que se expressa através de estrutura de periferia e modular, espaços amplos com pouca 

interferência estrutural, de fácil expansão, desmontável e com possibilidade de translado. A tese 

tem como objetivo principal caracterizar um tipo de arquitetura fabril – o de estrutura de aço 

aparente, de planta retangular com dimensão horizontal acentuada, e envoltório leve – e estudar 

as possibilidades de transposição ao clima quente e úmido dos trópicos, segundo diretrizes do 

bioclimatismo (com ênfase no conforto térmico).  

Para caracterizar o tipo, foram identificados elementos de composição de cinco edificações, 

agrupadas segundo características de concepção, similaridades da forma e técnicas. Como o tipo 

identificado é originário de projetos concebidos em clima frio ou temperado, procurou-se analisar 

como se processa a transposição para uma implantação em clima tropical úmido. A metodologia 

utilizada foi baseada em conceitos arquiteturais relacionados com a teoria de arquitetura, o 

bioclimatismo, além de informações obtidas através de entrevistas com arquitetos brasileiros que 

já utilizam esta tipologia em seus projetos. Deste modo, obteve-se um elenco de principais 

medidas a serem consideradas na concepção deste tipo de arquitetura industrial para os trópicos.  

Em conclusão estabeleceram-se algumas estratégias projetuais que favorecem o processo de 

transposição do tipo de arquitetura industrial selecionado para as condições tropicais. 



ABSTRACT 

This work relates to the field of industrial architecture research. It deals with a kind of industry 

architecture which appeared in the eighties, based on the utilization of steel structures and 

closures by thin panels attached to the metal structure. This means a flexible character which 

expresses itself through a modular and peripheral structure, wide spaces of low structural 

interference, easy expansion, detachable and transportable. The main goal of the present thesis is 

to characterize one type of factory architecture – that of an apparent steel structure, rectangular 

plant with accentuated horizontal dimension and light cover – and study the possibilities of 

adjusting it to the hot, humid tropical climate, following bioweatherism rules (with emphasis on 

thermal comfort).

To characterize the type, composition elements were identified in five buildings, selected according 

to concept features, shape similarities and techniques. Since the identified type stems from 

projects directed to cold or tempered climate, we sought to identify how it is possible to implant it in 

a humid tropical climate. The methodology was based on architectural concepts related to the 

architectural theory – bioweatherism, besides information obtained from interviews with Brazilian 

architects who already make use of this typology in their projects. In this way a set of main 

measures to be considered in the concept of this type of industrial architecture for the tropics was 

obtained. To conclude, some project strategies were established which favor the process of 

transferring the type of industrial architecture selected for the tropical conditions. 
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INTRODUÇÃO  

A arquitetura industrial ou fabril depende, em sua concepção, de uma complexa rede 

de variáveis inerentes ao processo de produção, e por esse motivo, talvez tenha se 

mostrado ao longo da história ocidental uma arquitetura com encaminhamento e evolução 

próprios. Além desta particularidade, a fábrica – lugar da produção, tem em muitos casos, o 

papel de símbolo da empresa, o que leva à importação de tipos, representantes de uma 

imagem empresarial, que são repetidos da matriz para as filiais.  

Fato é que tanto a complexidade do projeto quanto a sua simbologia parecem 

constituir uma arquitetura que merece ser analisada, integrando-se os aspectos formais, 

tecnológicos da edificação com as diretrizes do bioclimatismo. 

Segundo a teoria da arquitetura, o tipo é um padrão que se assemelha ou mesmo se 

repete, não resultando numa cópia, mas numa estrutura similar na configuração espacial 

básica, nos elementos estruturais ou nos decorativos. O tipo parece mais interessante ao 

arquiteto do que o modelo – mais restritivo. 

Intuitiva ou racionalmente, alguns tipos de arquitetura fabril ressaltados na mídia ou 

em bibliografia especializada (periódicos e livros de arquitetura) têm sido adotados por 

renomados escritórios de arquitetura. Entre eles destaca-se a construção com estrutura em 

aço, de dimensões que compõem uma planta larga, isto é, de formato retangular ou 

quadrado e marcada horizontalidade, o que tem permitido flexibilizar a planta e imprimir ao 

envoltório e à volumetria aspectos de leveza e estética marcante. 

Movida pela necessidade de melhor compreensão desta arquitetura fabril, que possui 

marcada inspiração nos moldes funcionalistas do movimento moderno e do produtivismo 

tardo-moderno, esta pesquisa se inicia com as razões que levaram à composição deste tipo.  

O emprego da palavra funcionalismo era usual pelos idos dos anos 1930 para 

designar a arquitetura progressista surgida na década de 1920. Para Banham (1960, p. 500) 

atribui-se o primeiro uso coerente desta palavra a Le Corbusier, quando prefaciou o livro Gli 

elementi dell’architettura funzionale de Alberto Sartoris, publicado em Milão, em 1932.  

O funcionalismo se baseia na simplificação dos volumes, geometrização das formas, 

predomínio das linhas retas e composições arquitetônicas que geram sólidos geométricos. 
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Geralmente, nestas edificações as paredes são retas, lisas, desprovidas de 

ornamentos e pintadas de branco. A estrutura do edifício é realçada, as coberturas são 

planas, as janelas podem ser amplas em fitas, ou as fachadas em panos de vidro. No 

funcionalismo houve grande utilização dos novos materiais pré-fabricados: aço, concreto 

armado e vidro. Montaner (2001, p. 65) cita: 

Nos momentos culminantes da procura da utilidade o racionalismo na 

arquitetura coincide sempre com o funcionalismo, isto é, com a 

premissa de que a forma é um resultado da função: o programa, os 

materiais, o contexto (...) e a precisão técnica. 

O produtivismo, segundo Colin (2004, p. 127), propõe a produção de estruturas 

completas, que vão “compor” a edificação, ou seja, painéis pré-moldados para os 

fechamentos, sistemas estruturais treliçados, fachadas em vidros estruturais e painelização1

de superfícies. A crítica contrária a estes sistemas configura-se da seguinte forma: a 

evolução técnica atingiu tal ponto de estandardização que, na utilização de tais sistemas, o 

arquiteto se submete a regras tão rígidas impostas pelo produto, que sua intervenção seria 

diminuída, não lhe restando senão tomar poucas decisões, ficando seu processo criativo 

prejudicado. 

Como a arquitetura industrial simbolicamente é referência da imagem da empresa, e 

neste sentido, inspira-se no estilo internacional quando este preconiza que a produção 

arquitetônica realizada pelos arquitetos modernos podia se adaptar às necessidades de 

todos os países, negando de certa forma as condições regionais, as tipologias 

arquitetônicas muitas vezes foram importadas sem uma reflexão sobre seu comportamento 

ambiental em diferentes locais de características climáticas próprias.   

HIPÓTESE PARA PESQUISA 

A arquitetura industrial com estrutura de aço aparente, de volumetria 

predominantemente horizontal, com fechamentos leves de envoltório poderia ser 

caracterizada como um tipo com possibilidades de transposição para o clima tropical quente 

e úmido. 

                                                
1 Expressão que significa o processo de se colocar múltiplas placas (encaixadas e aparafusadas umas as outras) 
utilizadas como paredes estruturais. 
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Premissas  

 Existe um conceito de tipo em arquitetura que possibilita a identificação de uma 

tipologia industrial configurada com certo número de elementos que comparecem em todas 

as unidades da série; 

 Existe uma arquitetura industrial de origem europeia, surgida nos anos 1980, que 

pode ser caracterizada como um tipo industrial; 

 Nenhuma arquitetura pode ser transferida integralmente para um local de situação 

climática diferente daquele no qual foi concebida sem que sejam revistas estratégias de 

projeto que se adaptem a uma nova realidade de clima.  

Objetivo principal

Caracterizar um tipo de arquitetura fabril – o de estrutura de aço aparente, de planta 

retangular e dimensão horizontal acentuada, e envoltório leve e verificar se essa arquitetura 

se adapta ao clima quente e úmido das regiões tropicais, se confrontada com os princípios 

do bioclimatismo (com ênfase no conforto térmico). 

Objetivos secundários 

1. Contribuir para uma reflexão sobre alguns dos aspectos que particularizam a 

arquitetura industrial; 

2. Analisar o tipo em seus aspectos formais; e  

3. Ilustrar com exemplares locais as possibilidades de transposição deste tipo ao clima 

tropical quente e úmido, segundo diretrizes do bioclimatismo (com ênfase no conforto 

térmico). 

JUSTIFICATIVA 

Os aspectos que particularizam a arquitetura industrial são variados, se inspiram na 

evolução da edificação que tem como função principal alocar processos e suas 

necessidades produtivas, bem como o homem que gerencia estes processos.  
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Considerando que o tipo2 em questão possui suas raízes no funcionalismo e no 

produtivismo, acredita-se que, do funcionalismo, herdou a valorização de dados funcionais e 

não formais. Assim, as plantas possuem flexibilidade, expressa por grandes vãos sem a 

interferência de pilares, rapidez na construção e possibilidade de expansões futuras, que 

podem ser facilitadas pelo sistema estrutural modular, utilização dos exoesqueletos, 

fechamentos construídos em fábricas e prontos para serem montados no sítio.  

 Do produtivismo, o tipo incorporou os sistemas pré-fabricados, o que obriga muitas 

vezes o profissional a projetar utilizando regras rígidas. A planta fabril rompeu com o antigo 

costume de abrigar somente os processos industriais; ao programa foram incorporados 

espaços de lazer, refeitórios, bancos, creches, o que refletiu em seu aspecto formal e 

funcional. Considerando que existe um processo que evoluiu para atender às necessidades 

de um novo programa, inspirado em alguns movimentos do passado, as decisões projetuais 

e suas analogias passam a originar uma forma. 

As referências conceituais que remetem à caracterização do tipo devem-se a 

Quatremère de Quincy e à alguns teóricos pós-modernos que repensaram o conceito de tipo

caracterizando-o como sendo a essência da arquitetura. (NESBIT, 1995, p. 267) O retorno 

ao conceito de tipo foi uma forma de marcar a ruptura do pós-moderno  com o movimento 

moderno.   

Para Quincy, a palavra tipo representava “não a imagem de algo que deva ser 

copiado ou imitado completamente, mas a ideia de um elemento em si, que deve servir de 

regra para o modelo”. Quincy foi precursor em conceituar tipo quando elaborou o 

DICIONÁRIO HISTÓRICO DE ARQUITETURA em 1832, e este conceito foi retomado por 

Argan, quando publicou o artigo “Sobre a tipologia em arquitetura”. (NESBIT, 1995, p. 267)  

  

Segundo Argan (2004, p. 269), a caracterização do tipo se dá pela avaliação dos 

elementos formais e funcionais. Para a determinação do tipo, eliminam-se os caracteres 

específicos dos edifícios e conservam-se todos os elementos que aparecem em todas as 

unidades da série. 

Assim o tipo de planta quadrada ou retangular, horizontalizados, de estrutura 

aparente, sistema estrutural modular, de fechamentos metálicos painelizados e composição 

geométrica se apresenta, com similaridades formais.

                                                
2 A palavra tipo em itálico, que será utilizada daqui por diante, será aquela particularizada para a arquitetura em 
análise. 
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A analogia é conceito recorrente no tipo. Rossi baseado na citação de Jung, 

(NESBITT ,1995, p. 379) explica o pensamento analógico: 

O pensamento analógico é percebido ainda que irreal, é imaginado 

mesmo que silencioso; não é um discurso, mas uma meditação 

sobre temas do passado, um monólogo interior, o pensamento lógico 

é ‘um pensar em palavras’. O pensamento analógico é arcaico, 

inexplícito, é praticamente inexprimível em palavras. Creio ter 

encontrado nessa definição um sentido diferente da história 

concebida, não somente como fato, mas como uma série de coisas, 

objetos afetivos a serem usados pela memória ou na concepção de 

um projeto. 

Os aspectos formais do tipo apresentam grande interferência nas questões de 

conforto ambiental, tanto pelas características do envoltório, observando-se aberturas e 

elementos de sombreamento, quanto pela profundidade das plantas e características dos 

materiais construtivos, que vão influenciar tanto a penetração de luz natural nos espaços 

quanto as condições de temperatura e umidade do ar, de temperatura média radiante e 

ventilação interna dos mesmos. 

A proporção de aberto ou fechado da edificação é fator determinante na composição 

do tipo. Este elemento apresenta interferência nas questões técnicas quanto à iluminação e 

capacidade de isolamento e pode também servir como indicador do tipo no aspecto 

translucidez e transparência, bem como nas questões simbólicas de expor o usuário ao 

exterior e romper com a barreira interior/exterior.   

METODOLOGIA 

 Para desenvolver a pesquisa a metodologia utilizada baseou-se nos seguintes 

etapas, primeiro elaborou-se uma leitura histórica com base em edificações referenciais  

para a composição do tipo. A seguir estudou-se o conceito de tipo em arquitetura, e 

apresentou-se sua leitura visual e análise. Posteriormente foram analisadas cinco 

edificações estrangeiras – concebidas, portanto em situações climáticas distintas do clima 

quente e úmido – visando a identificação dos elementos do tipo. Em continuação definiu-se 

o conceito de qualidade ambiental e foram apresentados parâmetros de conforto 
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higrotérmico e lumínico para que posteriormente servissem como referencial na 

transposição do tipo para o clima quente úmido.   

 Na etapa final da pesquisa procurou-se compatibilizar a arquitetura do tipo ao clima 

tropical quente úmido. Para tanto foi elaborado um estudo baseado em obras nacionais que 

apresentavam elementos do tipo. Foram realizadas entrevistas com arquitetos brasileiros 

que concebem arquitetura industrial que apresentam similaridade com o tipo. Procurou-se  

verificar quais as soluções projetuais eram apresentadas por estes profissionais.  Para 

finalizar a pesquisa apresentou-se a aplicação deste tipo ao clima tropical quente úmido, 

com base no referencial teórico sobre conforto higrotérmico bem como nas entrevistas dos 

arquitetos nacionais.  

  

ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

A presente tese se encontra estruturada em cinco capítulos:  

No primeiro capítulo, apresenta-se um estudo histórico da arquitetura industrial, 

sobre os elementos do tipo e suas origens. Para tal, faz-se a análise das influências 

modernas e tardo-modernas, com a apresentação das edificações referenciais (Palácio de 

Cristal, a fábrica Fagus, Centro Georges Pompidou, Eames House, Patera Relocatable 

Building e a fábrica Reliance Controls) que inspiraram o tipo.  

No segundo capítulo, apresentam-se o conceito de tipo em arquitetura e as suas 

primeiras definições, a retomada do estudo do tipo no período pós-moderno e questões 

inerentes ao processo de projeto tipológico, bem como as ideias que auxiliam na 

composição do conceito, como a analogia.   

Apresenta-se uma metodologia para caracterização e análise de tipologias dos 

elementos que se repetem como: planta retangular ou quadrada, fachadas painelizadas, 

exoesqueletos, horizontalidade e predominância de elementos de geometria simples. Os 

aspectos que podem caracterizar a leveza da edificação baseados no uso das cores, nas 

aberturas, fechamentos, material empregado e na textura das fachadas.   

No terceiro capítulo, apresentam-se exemplos de fábricas estrangeiras, e sua análise 

gráfica. A análise gráfica possibilita, através do desenho, a identificação dos elementos 

comuns ao tipo e a compreensão da configuração física da edificação.  Nas edificações 
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selecionadas para a análise encontraram-se, a priori, elementos formais e elementos 

associados técnicos e inerentes à concepção. São eles:  

Plantas retangulares ou quadradas (de geometria simples), exoesqueletos, fachadas 

painelizadas, repetição de elementos nas fachadas marcando sua unidade, projeto modular, 

utilização de estrutura em aço, grandes vãos internos livres. Edificações com aspecto formal 

leve, devido a uso de material estrutural em aço (pilares e vigas mais esbeltos) e material de 

revestimento em chapas metálicas. Todas as edificações são pré-fabricadas, apresentam 

montagem rápida devido à estrutura metálica e fachadas painelizadas, canteiro seco e são 

ambientalmente menos impactante. Facilidade de expansão, pois a edificação é modular e 

em aço. Grandes vãos internos que facilitam a flexibilidade da planta, emprego de alta 

tecnologia, grande interface com o fabricante na fase que antecede a construção da 

edificação, características marcantes de desmontabilidade, reuso e reciclagem.   

A priori, os elementos a serem analisados no tipo e, consequentemente, nos 

exemplos são: a volumetria – a forma e os fechamentos –, estrutura, modulação, 

iluminação, tipo de cobertura, vedação e ênfase ou dominância (volumetria horizontal ou 

vertical da edificação).  A análise da edificação irá contribuir para se avaliar sua 

transposição ao clima tropical úmido.  

No quarto capítulo serão apresentados princípios de qualidade ambiental que vão 

nortear as diretrizes do conforto térmico e visual para o clima quente e úmido.  

Serão revisadas, em fontes bibliográficas pertinentes, diretrizes sobre adequação de 

soluções espaciais, como a forma da edificação, e referentes a soluções construtivas de 

invólucro, como cobertura e fechamentos, para regiões tropicais. Considerando-se fatores 

ambientais do conforto térmico – temperatura e umidade do ar, temperatura média radiante 

e ventilação, e que o conforto térmico e visual se associam, dependentes que são da 

radiação solar, e estrutura arquitetônica (espacial e invólucro) da fábrica, a abordagem da 

tese, embora privilegie, por seu objetivo, os aspectos térmicos, inclui brevemente questões 

sobre o conforto visual.  

O conforto visual em fábricas está condicionado à eficiência visual, uma vez que as 

tarefas são variadas e exigem acuidade visual diferenciada do trabalhador. Mas não se 

restringe à eficiência; porque a fábrica é espaço de longa permanência e cabe oferecer ao 

trabalhador bem-estar a partir da percepção do ambiente. Dando-se destaque à luz natural 

complementada pela luz artificial, com distribuição de luz adequada e ao uso das cores no 
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ambiente, onde evita-se contraste de brilho e cor, ofuscamento e fatores de estresse. 

Apresenta-se um panorama das maneiras mais adequadas para se projetar nas regiões 

quentes úmidas de modo a manter essas variáveis mais próximas o possível da faixa do 

conforto, com meios passivos.   

No quinto capítulo, procurou-se adequar o tipo ao clima tropical quente úmido (com 

ênfase no conforto térmico).  Na transposição do tipo procurou-se esclarecer as seguintes 

questões: Caso seja possível, quais as medidas projetuais devem ser priorizadas? Quando 

feita a transposição, esta arquitetura perde suas principais características ou ainda pode 

manter os principais elementos do tipo? Assim, além do referencial teórico para responder 

tais questões, foram selecionados para entrevista três arquitetos nacionais que concebem 

uma arquitetura industrial que se assemelha ao tipo, e que valorizam em seus projetos as 

questões ambientais, tanto que utilizam serviços de consultores em conforto ambiental.  

Exemplos ilustrativos da arquitetura local foram estudados, tornando possível, desta 

forma, verificar como cada arquiteto interpreta as estratégias de projeto para o clima tropical 

quente úmido. Um elenco de estratégias de projeto foi apresentado, como sugestão para 

utilização em arquitetura industrial no clima tropical quente úmido. Fica evidente que os 

projetos industriais para este clima devem favorecer a permeabilidade do envoltório para 

captação dos ventos e sua proteção à radiação solar. No entanto, cada estratégia projetual 

pode ser reinterpretada pelo autor, que expressa sua maneira de fazer arquitetura.  
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CAPÍTULO I  HISTÓRICO DA ARQUITETURA INDUSTRIAL – CAMINHOS AO TIPO

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O objetivo deste capítulo é mapear os caminhos da arquitetura industrial que levaram 

à concepção do tipo. Para tal, é necessário compreender as mudanças projetuais ocorridas 

desde a revolução industrial até a atualidade.  Assim, este capítulo referenciará os seguintes 

autores: (MUNCE, 1960), (STRIKE, 2004), (GIEDION, 2004), (NELSON, 1938), (COLIN, 

2004), (STRICKLAND, 2003), (COLQUHOUN, 2005), (KULTERMANN,1993), (GROPIUS, 

1977), (SANTOS, 2006), (DAVIES, 1991), (NOLLA, 1996), (TREIBER,1994), (POWELL, 

2006), (AMERY, 2000), (EDWARDS e HYETT, 2004), (PORTO, 2007). A escolha dos 

autores baseou-se em uma revisão bibliográfica que pontuou principalmente questões 

formais e técnicas que deram sua contribuição na composição do tipo. 

  

Neste capítulo, procura-se esclarecer que a composição do tipo pode ser considerada 

como a representação de uma arquitetura industrial atual. Questões como funcionalidade,

flexibilidade, espaços amplos, oferta de condições ambientais adequadas aos usuários

foram perseguidas pelos arquitetos industriais desde o surgimento do sistema industrial da 

atualidade; deste modo, cada período construtivo, cada avanço tecnológico permitiu a 

construção de uma edificação fabril do seu tempo. 

Fica evidente que o emprego de novos materiais e a evolução das técnicas construtivas

originaram uma nova linguagem arquitetônica. A consequência é que algumas construções 

podem ser de aspecto muito mais leve e são mais rapidamente edificadas. Fato facilmente 

observado nas obras de Michael Hopkins (Figura 1.1) e Richard Rogers (Figura 1.2); os 

fechamentos e a estrutura leve das construções destes arquitetos poderiam parecer frágeis e 

inseguros aos olhos de um projetista do final do século IX, mas a necessidade humana de 

abrigo e segurança se modifica constantemente a partir da mudança gradual percebida nas 

construções. Assim, o usuário se adéqua e modifica seu conceito de construção e abrigos 

seguros. (STRIKE, 2004, p. 192) 
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Figura 1.1 - Hopkins' House      Fonte: Hopkins architects, 2007     Figura 1.2 -  PA Technology Laboratory   Fonte: RSHP, 2007                         

O sistema industrial da atualidade surgiu quando se deu a mecanização da produção 

e, consequentemente, a produção em larga escala. Diante deste novo sistema industrial, a 

edificação de indústrias também teve que se adequar às mudanças.  Esta arquitetura 

voltada para a indústria já surgia com algumas necessidades, que se mantiveram até hoje, 

como vãos amplos, espaços desimpedidos que pudessem abrigar os maquinários, além da 

oferta de melhores condições ambientais aos seus usuários. (MUNCE, 1960, p. 3)  Com o 

passar dos anos, novas solicitações foram inseridas nos projetos industriais, entre elas a

rapidez construtiva. 

Assim, desde seu surgimento, os conceptores perseguiram um ideal de planta fabril. 

Esta busca caminhou sempre ladeada pela descoberta de novos materiais, pela tecnologia

necessária à implementação de mudanças no sistema construtivo e medidas projetuais que 

melhorassem as condições ambientais. Desta forma, no início do século XIX, uma nova 

linguagem projetual surgiu com a arquitetura do ferro e do vidro e os primeiros exemplos de 

edificações pré-moldadas. A utilização da estrutura de ferro modificou o envoltório das 

edificações, eliminando a necessidade de fechamentos portantes e possibilitando o projeto 

de superfícies envidraçadas. Esta linguagem projetual foi incorporada inicialmente nas 

edificações fabris, como resposta prática para oferecer iluminação às edificações mais 

profundas. (STRIKE, 2004, p. 76)  Em 1870, a produção do aço havia se consolidado, mas 

sua influência no projeto de arquitetura foi traduzida em uma série de arranha-céus 

construídos nos EUA, entre 1870 e 1900. (Idem, 2004, p. 82)  

A utilização de estruturas pré-fabricadas conduziu a uma forma racional de construir e 

contribuiu para a criação da tradição funcional, que utilizava as técnicas e os materiais de 

construção mais modernos. O movimento moderno também mostrou interesse em novas 

técnicas e novos materiais de construção, mas o processo construtivo e o efeito visual se 

firmaram como o centro das atenções dos projetistas deste movimento. (STRIKE, 2004, p. 
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71-104)  Sob a influência do movimento moderno e dos novos sistemas construtivos foram 

concebidos os marcos das edificações industriais, como as fábricas AEG (de turbinas), 

Fagus e Van Nelle.  

No período entreguerras (1918 a 1939), a mudança mais significativa do setor foi sua 

industrialização (cujas técnicas principais incluem: pré-fabricação, transporte e produção em 

série), que oferece forte contribuição ao aspecto rapidez e economia construtiva.  Depois da 

Segunda Guerra Mundial foram criadas muitas indústrias emergenciais, pois o principal 

interesse naquele momento,  era a reconstrução das cidades. (STRIKE, 2004, p. 158) As 

décadas de 1950 e 1960 caracterizam-se pelo surgimento de novos materiais e avanços 

tecnológicos. Neste período, painéis de vidro duplo, porcelana esmaltada, com juntas de 

neoprene e perfis de alumínio começaram a ser utilizados para compor o envoltório das 

edificações. (STRIKE, 2004, p. 163)  

 Os anos 1960 e 1970 podem ser caracterizados como anos plurais e descontínuos, 

devido à diversidade de posições, que muitas vezes se contrapunham. (MONTANER, 2007, 

p. 111) Questões ambientais foram inseridas na concepção do projeto industrial.  Deste 

período, o tipo incorporou a utilização de novos materiais e tecnologia, a valorização das 

questões ambientais. A arquitetura fabril retratada no tipo se caracteriza como uma 

edificação leve devido à esbeltez de sua estrutura e seus fechamentos, modular, pré-

fabricada. É uma edificação concebida para ser itinerante e inacabada, que pode se 

deslocar e moldar-se conforme necessidades do processo.  

     

1.2  A COMPOSIÇÃO DO MODELO FABRIL: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E AMBIENTAIS 

O sistema industrial que hoje se conhece possui cerca de duzentos anos, embora o 

“sistema fabril” seja bem mais antigo, em torno de quatrocentos a quinhentos anos. A 

fundição de ferro data daquele tempo, com o emprego do carvão vegetal como elemento 

para a força motriz e processo que requeria grande esforço de mão de obra. No entanto, 

nenhuma das duas necessidades básicas de manufatura industrial – transporte adequado e 

força motriz adequada para movimentar as máquinas – tinha sido até então desenvolvida. 

Isto somente veio acontecer na última metade do século XVIII, quando o motor a vapor foi 

utilizado para movimentar o maquinário. (MUNCE, 1960, p. 2)   

Pelos idos de 1800, quando se pensava em edificação fabril, imaginava-se um edifício 

sujo, repleto de fuligem, feio, onde as condições dos trabalhadores em seu interior eram 
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apavorantes. Para que a edificação fabril conseguisse o status de arquitetura foi preciso 

passar por várias modificações, não somente em termos estéticos, mas também ocorreram 

mudanças significativas no interior das fábricas e nos processos fabris. Ainda hoje existem 

resquícios do pensamento do século XIX, onde muitos acreditam que as fábricas possuem 

poucas alternativas plásticas, que são fonte de poluição, e que obrigatoriamente as 

edificações fabris são feias e, em sua maioria, possuem condições internas pouco agradáveis 

aos seus operários. (MUNCE, 1960, p. 3)   

Este primeiro conceito de fábrica não foi gratuito. O desejo de empregar pouco capital 

para obter alto e rápido retorno financeiro levou os primeiros industriais a construírem fábricas 

que não possuíam a mínima preocupação com condições de conforto, segurança ou beleza 

condizentes com os padrões da época. As edificações possuíam, em sua maioria, pé-direito 

baixo, dimensões reduzidas das janelas, ventilação quase inexistente, iluminação precária. 

Algumas construções apresentavam-se cobertas de mofo internamente e o ar interior era 

repleto de poeira.  As fábricas expeliam no ar suas fumaças negras, que atingiam as 

habitações e o centro comercial das cidades, formando um cenário desagradável e 

degradante, levando a crer que estas instalações eram motivo de alegria somente para seus 

donos, que delas obtinham altos lucros. (MUNCE, 1960, p. 4)   

As primeiras fábricas, características da revolução industrial, eram construídas em 

alvenaria autoportante, de pedras e tijolos, possuíam no máximo três andares e o telhado 

era de madeira. Os construtores procuravam utilizar material construtivo do local (brita, 

madeira) porque agilizava a construção e os custos eram diminuídos. Estas fábricas 

possuíam suas fachadas caiadas e repletas de pequenas janelas. Na vista principal existia 

uma grande porta central por onde passava todo o fluxo fabril, tanto os operários quanto a 

matéria-prima e o produto acabado. (MUNCE, 1960, p. 3) 

Posteriormente, as vigas e os telhados de madeira deixaram de ser usados porque 

eram muito suscetíveis a incêndio, sendo substituídos por vigas de ferro e folhas de cobre. 

Importante lembrar que as fábricas desta época eram fruto da co-participação entre 

empresários e construtores. (MUNCE, 1960, p. 3)   

Quando a força motriz das fábricas deixou de ter origem em fontes naturais como 

vento e água e passou a ser a vapor, gradualmente a localização destas fábricas se 

modificou. Antes, localizavam-se em vales, próximo a rios; posteriormente, começaram a 

instalar-se próximo a estradas e ferrovias. Juntamente com esta mudança, o sistema de 
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manufatura foi sendo substituído pelo processo de produção em massa. (MUNCE, 1960, p. 

2) 

  

A fábrica típica da idade a vapor era de estrutura de ferro fundido e possuía 

pequenas aberturas regulares nas paredes de alvenaria. O novo modelo de fábrica manteve 

consigo condições precárias de salubridade nos espaços interiores. Nos idos de 1800, 

utilizava-se o ferro fundido na estrutura das edificações e dos tetos em madeira (Figura 1.3), 

que eram extremamente suscetíveis a incêndios. (MUNCE, 1960, p. 5) 

 Figura 1.3  Estrutura da Cobertura de Fábrica em 1800. Fonte: MUNCE, 1960, p. 5 

Nesta mesma época, chapas de aço e folhas de cobre começaram a ser usadas para 

substituir as coberturas em madeira. Colunas de ferro fundido substituíam as colunas de 

madeira para melhor suportar os telhados amplos.  A partir do desenvolvimento do 

tear automático, a necessidade de espaços longos  aumentou, pois as armações para dispor 

os teares eram paralelas ao comprimento da fábrica.

 Juntamente com o modelo de fábrica a vapor, alguns aspectos foram caracterizando 

a edificação, tanto pela falta de conhecimento das necessidades higiênicas que o espaço 

devia oferecer aos trabalhadores, quanto pela necessidade dos industriais em diminuir 

gastos e incrementar seus lucros. Desta forma, os espaços da época possuíam pés-direitos 

baixos e, devido às janelas serem estreitas, a ventilação dos espaços era inadequada, 

existia muita poeira e mofo nos espaços interiores. As más condições de trabalho geravam 

um crescente número de trabalhadores doentes, aumentando a mortalidade entre eles. 

Esta foi a pior época industrial com relação à dignidade humana, pois o trabalho 

infantil era explorado, não havia nenhum limite quanto às horas de trabalho impostas aos 

trabalhadores e quanto à salubridade em seus ambientes de trabalho. Os bairros pobres nas 

cidades industriais  se alastraram, em uma velocidade alarmante. 

Como a edificação fabril passou a ser comum na paisagem urbana da Inglaterra, as 

condições desumanas impostas aos trabalhadores começaram a ser questionadas. Em 
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1802, foi introduzido no parlamento inglês um projeto de lei para melhorar tais condições, 

determinando que as fábricas fossem caiadas duas vezes ao ano e que as janelas deveriam 

ser suficientes para promover boa ventilação. (MUNCE, 1960, p. 4) 

Ao mesmo tempo que este fato ocorria, a posição dos arquitetos era de protesto 

contra a incursão das máquinas e das novas edificações diferenciadas da arquitetura 

ortodoxa. Os arquitetos reprovavam as linhas retas dos novos prédios.  Desta forma, 

delineavam-se para eles dois caminhos. Segundo o pensamento da época, a edificação 

industrial, por sua função, estava fadada a ser feia, logo deveria ser concebida de maneira 

que fosse um abrigo cerrado, de linhas simples e escondido atrás de uma fachada clássica, 

ou o arquiteto seria apenas um mero decorador de fachada e deixaria a concepção ser feita 

por outro profissional. (MUNCE, 1960, p. 4) Foi um período em que os melhores prédios 

industriais foram concebidos em colaboração dos industriais com os engenheiros. Quando o 

espaço nas cidades fabris tornou-se valioso,  surgiu a necessidade de construção de 

fábricas com vários andares.  A partir daí, uma tipologia fabril diferenciada começou a 

aparecer, contendo telhados com pouca inclinação, paredes sem adornos e aberturas 

pequenas e regulares. (MUNCE, 1960, p. 5) Para Munce (1960, p. 5), o aparecimento 

destas tipologias se deve também, às seguintes questões: 

a) Uma legislação que regulamentava as condições de trabalho no ambiente 

fabril começava a entrar em vigor; para tal, a concepção das edificações 

deveria ser modificada (melhor ventilação, melhor iluminação). Tanto a saúde 

pública quanto a medicina se desenvolviam melhor e estes conhecimentos 

influenciavam a se oferecerem melhores condições de trabalho no interior 

fabril; 

b) Tornou-se possível a fabricação da folha de vidro em maiores dimensões, 

através de avanço da tecnologia da época; e  

c) O desenvolvimento da armação de ferro fundido. 

O ferro fundido, inicialmente, foi usado para sustentar paredes já existentes ou 

telhados de madeira. Depois, foi utilizado na  armação  dos telhados, e, mais adiante, na 

estrutura  das edificações.  Devido às novas possibilidades do ferro, surgia uma nova 

arquitetura: 

A nova arquitetura é a arquitetura em ferro. As revoluções arquitetônicas 
seguem sempre as revoluções sociais. A humanidade deve criar uma 
arquitetura totalmente nova, nascida de seu tempo, precisamente naquele 
momento em que os novos sistemas criados para a recém-nascida indústria 
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sejam empregados. A aparição do ferro fundido permite e exige o emprego 
de muitas formas novas, como se pode ver nas estações ferroviárias, nas 
pontes metálicas atirantadas e nas arcadas dos pavilhões invertidos. 
(GIEDION, 2004, p. 240) 

O que deve ficar registrado é que o aperfeiçoamento do uso do ferro abriu uma lacuna, 

colocando de um lado a tecnologia e, do outro, a arquitetura e as artes.   

Em 1851, o Palácio de Cristal (Figuras 1.4 e 1.5), edifício marco da produção em série, 

foi manufaturado em diversas oficinas e montado no canteiro de obras. Sua estrutura pré-

fabricada de ferro e revestida de vidro representou a realização de uma nova concepção de 

edificação. (GIEDION, 2004, p. 277) 

Figura 1.4 - Palácio de Cristal – Visão Geral. Fonte: GREATBUILDINGS, 2008

Figura 1.5 - Palácio de Cristal – Vista e Corte. Fonte: GREATBUILDINGS, 2008. 

Com a evolução tecnológica e o aumento crescente das solicitações da produção, o 

conceito de edificação industrial sofreu algumas modificações, tais como: não se aceitavam 

mais as coberturas pesadas de madeira, não era mais concebível o interior das fábricas 

muito escuro, os espaços interiores necessitavam de vãos maiores e estruturas mais fortes.  

Em 1871, foi construída uma fábrica (Figura 1.6) que alguns autores registram como 

sendo a primeira edificação fabril em estrutura metálica. Ela se ergue sobre quatro pilares 

fixados no leito do rio Marne; apoiadas nos pilares estão as vigas mestras que suportam a 
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estrutura, a fachada é revestida por ladrilhos decorativos, o que era um diferencial para a 

época, uma edificação cuja estrutura era metálica e aparente. (MUNCE, 1960, p. 7)  

                                                   Figura 1.6 - Fábrica de Chocolate Menier. Fonte: LISNOVSKY, 2007.  

Em 1890, o engenheiro francês Hennebique desenvolveu novas formas de concreto 

armado, mas a indústria da construção as achou impraticáveis por causa dos altos custos e 

da falta de mão de obra especializada para executá-las. Nos EUA, o engenheiro americano 

Ransome desenvolveu uma forma mais simples e econômica de concreto armado. (Figuras 

1.7 e 1.8)  Em colaboração com um engenheiro chamado Smith, Ransome construiu várias 

fábricas em concreto armado. O aprimoramento do concreto armado e sua aplicação em 

edificações fabris (Figuras 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12) alterou sua forma e volumetria. As 

edificações com estrutura em concreto se verticalizaram e os vãos nas fachadas passaram 

a ser mais amplos, resultando em aberturas maiores. (MUNCE, 1960, p. 9) 

          
    Figura 1.7 - Conjunto Monolítico. Fonte: MUNCE, 1960, p. 8                  Figura 1.8 - Viga e Coluna. Fonte: MUNCE, 1960, p. 8 

       
Figura 1.9 -  Fábrica 1908. Fonte: MUNCE, 1960, p. 16                           Figura 1.10 - Fábrica 1910. Fonte: MUNCE, 1960, p. 16     

Viga  principal 

Viga secundária e 

piso, formando 

conjunto 

monolítico. 
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Figura 1.11 - Interior Fábrica 1912.Fonte: MUNCE, 1960, p. 17

Figura1.12 - Interior Fábrica 1914. Fonte: MUNCE, 1960, p. 17 

                                   

Nos idos de 1900, o projeto fabril era considerado de pouca importância para ser 

projetado por um arquiteto, mas Albert Kahn (arquiteto alemão que imigrou para os EUA em 

1880) ousou fazê-lo. Kahn colocou o arquiteto como um elemento importante no projeto 

industrial, e, talvez mais do que qualquer outro, contribuiu para a criação de uma arquitetura 

industrial diferenciada. (NELSON, 1938, p. 15)  Kahn foi arquiteto da Packard durante 35 

anos, da Ford por 30 anos e participou de 127 projetos para a General Motors, todas 

empresas de automóveis.   

Kahn foi um homem corajoso e ousado, colocando naquela época em seus projetos 

industriais o concreto armado e as vigas de aço, pois esta técnica ainda não havia se 

desenvolvido de fato. A primeira fábrica construída em concreto armado nos Estados Unidos 

foi a Packard (Figura 1.13), fábrica de automóveis em 1903. Kahn foi um dos precursores do 

uso do aço, possibilitando a diminuição dos pilares distribuídos nos andares e a criação de 

vãos mais amplos. (NELSON, 1938, p. 17)  

Suas fábricas ficaram conhecidas por, no seu partido, utilizar ao máximo a luz e 

ventilação natural, janelas contínuas, sheds, claraboias e lobbies imponentes. A fábrica da 

Packard já mostrava no seu arranjo interno maior cuidado com o processo produtivo, 

distribuição das tarefas e melhor eficiência quanto à produção. (NELSON, 1938, p. 17) 

   

Figura 1.13 - Packard     Fonte: HISTORICLANDMARKS, 2009 
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Logo após o projeto da Packard, Khan teve seu encontro com Henry Ford. Para 

colocar em prática suas ideias era preciso inovações na arquitetura, no design, na 

engenharia na divisão do trabalho. Ford tinha restrições quanto a solicitar o projeto a um 

artista (conceito que se tinha dos arquitetos da época); ele precisava de um homem de 

negócios. E precisava de um projeto rápido, sem erros, que fosse flexível, prevendo a 

possibilidade de mudanças no layout fabril.  Somado a estes aspectos, o projeto 

precisava ser econômico e de fácil manutenção. Estes edifícios da Ford foram projetados 

por Albert Kahn. (NELSON, 1938, p. 16) 

Devido ao sucesso do novo modelo, outras edificações industriais foram construídas 

(Figura 1.14), e não somente projeto para indústrias de automóvel, mas para variadas 

atividades industriais. Khan tinha como premissa valorizar a opinião e os desejos dos 

clientes, e acrescentava que esta atitude em nada minimizava o arquiteto. (NELSON, 1938, 

p. 17) 

Figura 1.14 - Lady Esther Company. Fonte: NELSON, 1938, p. 28 

   

Os projetos de Kahn podem ser considerados como característicos desta época (da 

inserção da produção em massa), não somente pela exportação de ideias, mas também 

porque seu escritório projetou edificações no mundo inteiro. (Figuras 1.15 e 1.16)  

Figuras 1.15 - Projetos de Kahn I. Fonte: NELSON, 1938, p. 23
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Figuras 1.16 - Projetos de Kahn II. Fonte: NELSON, 1938, p. 22

Seus projetos industriais, nesta época, já eram horizontalizados, com grandes vãos, 

devido ao uso das estruturas de aço nas coberturas, agregando assim o potencial de 

flexibilidade à edificação, grandes extensões de janelas continuadas, lobbies imponentes, 

com boa iluminação e ventilação e telhados planos. 

1.3  EXEMPLO DE FÁBRICAS-REFERÊNCIA – AEG, FAGUS E VAN NELLE: CAMINHOS 

AO FUNCIONALISMO 

1.3.1  O Movimento Moderno 

O movimento moderno na arquitetura eclodiu por volta de 1920.  Sua ideologia 

também ficou conhecida como a poética da máquina. Para Colin (2004, p. 23), o movimento 

amadureceu como resposta a questões formuladas no século XIX com respeito à relação 

criativa do homem com a máquina, com a cidade e com o novo modo de viver na sociedade. 

A construção do movimento se deu graças à união de quatro vertentes que, 

conjugadas, formaram o quadro cultural chamado movimento moderno. A primeira vertente 

foi o purismo, criada por Le Corbusier e Amedée Ozanhant. Para Le Corbusier, a casa era a 

máquina de morar. A cidade possuía funções definidas e ordenadas: habitar, trabalhar, 

cultivar o corpo e espírito e circular. Le Corbusier estabeleceu fundamentação para a 

edificação, especificando pilotis, janelas, terraços, espaços centrífugos. (COLIN, 2004, p. 

23) 

Outra linha de pensamento foi o neoplasticismo (de Mondrian e Theo Van Doesburg), 

dos quatro movimentos, o menos arquitetônico. Seu excesso de abstracionismo rendeu 

poucas obras, porém deixou uma carta de princípios: “Os 17 pontos da arquitetura 

neoplástica”, publicada em 1925 pela revista De Stjil. (COLIN, 2004, p. 24)  
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Os outros dois movimentos, comprometiam-se com o construtivismo, os materiais 

usados e as estruturas. Um destes foi a Bauhaus, cujos arquitetos a ela ligados (Mies Van 

Der Rohe, Gropius, Breuer, Hannes Meyer, Mart Stam) construíram uma produção 

homogênea. As principais características dos projetos de arquitetura da Bauhaus eram: 

planta livre, utilização do concreto, vidro e aço, superfícies sem adornos, janelas e fita 

alinhadas à superfície da parede e coberturas planas. (STRICKLAND, 2003, p.132) 

  O outro movimento, o construtivismo soviético, se propunha fazer a arquitetura do 

seu tempo, expondo máquinas, elevadores, elementos estruturais e explorando ao máximo 

as possibilidades dos novos materiais e técnicas. Dentre os quatro, foi o mais articulado e o 

mais ousado. (COLIN, 2004, p. 25)  

  

Uma das principais questões do movimento moderno foi a crítica ao ornamento. O 

arquiteto que mais se aprofundou neste tema, Adolf Loos, considerava que a eliminação do 

ornamento era resultado de uma evolução cultural e um processo benéfico para a cultura, 

pois reduzia o tempo empregado no trabalho manual e liberava energia para a “vida” da 

mente. (COLQUHOUN, 2005, p. 74) 

   

Retirar todos os ornamentos das edificações passou a ser um dos objetos do 

movimento moderno; os arquitetos deveriam voltar sua atenção para as coisas práticas e 

objetivas, a arquitetura deveria ser clara e funcional como uma máquina. (COLIN, 2004, p. 

49) 

Os anos 1930 foram decisivos para o fortalecimento do movimento moderno. Em 

1932 Henry-Russel Hitchcok publica o livro The International Style: Architecture since 1922, 

consagrando definitivamente o termo “arquitetura internacional” para a idade madura do 

movimento moderno. Conforme cita Strickland (2003, p. 132): 

O estilo verdadeiramente internacional era Bauhaus em tudo, menos no 
nome e coração: caixas retangulares simples, ausência do uso de 
ornamentos aplicados ou referências históricas, coberturas planas, paredes 
brancas, janelas amplas e a trindade sagrada de concreto, vidro e aço. 

Um aspecto importante do estilo internacional, além da premissa de perfeição técnica 

dos materiais e acabamentos, era a flexibilidade da planta, que, obrigatoriamente projetada 

sobre uma malha ortogonal, resolveria definitivamente as questões quanto à poética 

espacial. (COLIN, 2004, p. 27) 



43 

Para Colin (2004, p. 42), a arquitetura do movimento moderno representa uma 

síntese do espírito da época, uma resposta tardia às profundas mudanças ocorridas na 

revolução industrial, onde surgiram novos materiais, novos meios industriais e novos 

programas arquitetônicos.   

1.3.2  Deutsche Werkbund e Funcionalismo – Reflexos na Arquitetura de Indústrias 

A partir do ano de 1870, produziu-se na Alemanha uma transformação no movimento 

industrial que gerou reflexos na arquitetura, imprimindo-lhe novas tendências.  O país se 

tornou um polo de movimentos artístico-culturais no auge do desenvolvimento industrial. 

Em 1907, foi fundada a Deutsche Werkbund, por um grupo de arquitetos, designers e 

empresários que tinham estado de alguma forma ligados ao movimento Jugendstil – art 

nouveau alemão. Sua criação deveu-se principalmente a Hermann Muthesius, adido cultural 

da embaixada na Inglaterra. A primeira exposição da Werkbund realizada em Colônia, na 

Alemanha (Figuras 1.17 e 1.18), tinha como principais integrantes do movimento um grupo 

de arquitetos alemães – Peter Behrens, Walter Gropius e Adolf Meyer – e um grupo de 

arquitetos estrangeiros – Bruno Taut, Joseph Hoffmann e Van de Velde. Este grupo foi o 

responsável pela divulgação, e seus integrantes, ícones deste novo movimento.   

                               

Figura 1.17 - Folheto                                                     Figura 1.18 - Logo DWB  
Fonte: HEITILING , 2007                                                      Fonte: HEITILING , 2007 

A Deutsche Werkbund, desde o início, tinha como premissa intensificar a busca pela 

identidade cultural alemã, mas ao mesmo tempo atuar como um incentivo para a 

modernização. O movimento acreditava que a produção mecanizada e a divisão do trabalho 

haviam distanciado a técnica da arte e que era necessário reintroduzir o artista no processo 

de produção.  
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O movimento sugeria que a produção manufatureira e a divisão do trabalho deveriam 

ser feitas para obter qualidade, e que todo objeto, além de ser utilitário, deveria ter valor 

artístico. Tinha como objetivo, além do refinamento da mão de obra e do incremento da 

produção, a ideia de funcionalidade advinda do movimento Art and Crafts, que considerava: 

um objeto cumpre seu papel quando é funcional. (COLQUHOUN, 2005, p. 58) 

Muthesius sugeria que se buscasse nas construções das novas estações 

ferroviárias, salões de exposição e pontes as possibilidades desse novo estilo, sem 

decoração exterior e com formas vocacionadas para os fins a que se destinavam. 

(COLQUHOUN, 2005, p. 59) 

Intimamente relacionada ao conceito de Gestalt está a definição de Typisierung 

(tipificação) formulada por Muthesius, conceito que denotava o estabelecimento de formas 

estandardizadas, ou típicas. Para Muthesius, surgiriam grandes fábricas que produziriam 

bens de consumo, de qualidade artística padronizada, que dominariam o mercado. 

(COLQUHOUN, 2005, p. 60) Quando Muthesius apresentou o conceito Typisierung no 

congresso da Werkbund, em Colônia, foi duramente criticado por um grupo de artistas, 

arquitetos e críticos, dentre eles: Henry Van de Velde, Bruno Taut, Walter Gropius. O grupo 

não criticava a necessidade de produção mecanizada nem a noção de cultura unificada, 

mas sim a imposição de formas tipo como condição inicial de criação. Para eles, a qualidade 

artística dependia da liberdade individual. (COLQUHOUN, 2005, p. 60)   

Não raro se interpreta este conflito como a batalha entre os vanguardistas, 

partidários de uma nova cultura da máquina e os retrógrados, partidários da tradição 

artesanal. Na verdade, ambos compreendiam que a produção mecanizada e a divisão do 

trabalho haviam distanciado a técnica da arte e defendiam a reintrodução do artista no 

processo de produção, mas possuíam opinião diferenciada quanto ao papel que o artista 

devia desempenhar na visão funcionalista. (COLQUHOUN, 2005, p. 60) 

 Seguindo esta corrente do funcionalismo e inserindo os novos materiais como o aço 

e o vidro na concepção arquitetônica, em 1908, uma edificação industrial merece destaque: 

a AEG (Figura 1.19) de Peter Behrens1. Esta fábrica, segundo Muthesius (apud QUEIROZ, 

1996, p. 268), estabeleceu as bases conceituais da arquitetura industrial.  

                                                
1 Arquiteto e designer alemão considerado o primeiro a criar uma identidade corporativa, pois projetou a fábrica 

de turbinas da AEG, recriou seu logotipo e toda a identidade corporativa da empresa. 
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 Para Giedion (2004, p. 507), Behrens ficou famoso pela maneira de compreender as 

instalações industriais como um problema arquitetônico. Desta forma, transformou a fábrica 

em uma sede digna da atividade humana. Para este autor, “Behrens educou o olhar do 

observador a apreender as forças expressivas ocultas em novos materiais como o aço e o 

vidro”.

A edificação foi construída em aço, vidro e concreto. A planta possui uma incrível 

robustez, porém, Behrens conseguiu um efeito plástico que imprime à edificação elegância 

na combinação dos três materiais utilizados. Pilares de aço são apoiados em articulações 

(Figura 1.20), enquanto grandes panos de vidro compõem a fachada. (Figura 1.21 e 1.22) O 

arquiteto estabeleceu dois sistemas simultâneos de colunas, um interior e outro exterior. 

(Figura 1.23 e 1.24). Os cantos maciços em alvenaria (Figura 1.25) não podem ser 

considerados necessidade estrutural, pois são utilizados para imprimir aspecto brutalista ao 

edifício. 

A fábrica de turbinas da AEG em Berlim – na esquina da Hutten Street – 
representa o máximo de esforço de Behrens, para dar a arquitetura 
dignidade a um local de trabalho similar ao que alcançou (Frank Lloyd 
Wright) com o edifício da Larkin em Bufalo. (KULTERMANN, 1993) 

                               

                                        Figura 1.19 - Vista Principal AEG.  
                                        Fonte: GREATBUILDINGS, 2008         

      Figura 1.20 - Detalhe AEG - Pilares de Aço.  
      Fonte: GREATBUILDINGS, 2008     

                            
Figura 1.21 - Detalhe AEG.  
Fonte: GREATBUILDINGS, 2008         

     Figura 1.22 - Det. Pano de Vidro.  
     Fonte: GREATBUILDINGS, 2008

                    



46 

             

Figura 1.23 - Sistemas Simultâneos de Colunas.          Figura 1.24 - Sistemas Simultâneos de Colunas AEG I.  
Fonte: GREATBUILDINGS, 2008        Fonte: COLQUHOUN, 2005, p. 56  

Figura 1.25 - Vista Lateral Det. Alvenaria.  
Fonte: GREATBUILDINGS, 2008 

Para Colquhoun: (2005, p. 66) 

A edificação é surpreendente por seus efeitos visuais, pois a composição de 
suportes maciços de aço estreitando-se até a base cria impressionante relevo 
quando vistos em diagonal, e os pilares maciços de quinas arredondadas e estrias 
horizontais dão sensação de massa mas na verdade são finas membranas 
apoiadas em uma estrutura (...) o edifício possui majestosa calma e é uma 
representação muito eficaz do poder industrial. 

Behrens influenciou alguns nomes importantes da arquitetura mundial, tanto que alguns dos 

profissionais que trabalhavam em seu estúdio foram: Walter Gropius, Adolf Meyer, Mies Van der 

Rohe e Le Corbusier. 

1.3.3  Bauhaus  

A Bauhaus surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial; pode-se dizer que, naquele 

momento, embalada pela situação de caos mundial, havia uma tentativa de ruptura com os 

valores estético-culturais tradicionais. Conforme cita Gropius: 
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O escopo específico da Bauhaus era concretizar uma arquitetura moderna que, 
como a natureza humana, abrangesse a vida em sua totalidade. Seu trabalho se 
concentrava principalmente naquilo que hoje se tornou uma tarefa de necessidade 
imperativa, ou seja, impedir a escravização do homem pela máquina, preservando 
da anarquia mecânica o produto de massa e o lar, insuflando-lhes novamente 
sentido prático à vida. Isto significa o desenvolvimento de objetos e construções 
projetadas expressamente para a produção industrial (...) Procuramos criar 
padrões de qualidade, e não novidades transitórias. A experimentação tornou-se o 
centro da arquitetura; e isto requer um espírito aberto e coordenante, e não o 
tacanho e limitado especialista. (GROPIUS, 1977, p. 31)

Em 1919, a Bauhaus é fundada na cidade de Weimar, dirigida pelo arquiteto Walter 

Gropius. Tem suas bases conceituais sob influência da werkbund, ou seja: unir a arte e a 

indústria, o que deu base para uma nova linguagem arquitetônica. Esta primeira etapa da escola 

foi posteriormente chamada de fase expressionista, por dar prioridade à expressão emocional e à 

individualidade dos estudantes. A ideologia dos primeiros anos estava muito próxima do 

movimento Arts and Crafts.  

Em 1923, a Bauhaus teve uma maior influência do movimento de vanguarda holandês De 

Stijl2 - e do Construtivismo3 da vanguarda soviética que marcaram a estética geral proferida dentro 

da Bauhaus. Em 1925, a escola muda para Dessau (Figuras 1.26 e 1.27), uma cidade industrial 

na periferia de Berlim, que se encontrava em rápida expansão. Com a mudança para Dessau, 

vários professores se demitiram e seus postos foram ocupados por uma nova geração, formados 

pela própria escola, que havia adquirido nova teoria estética. (COLQUHOUN, 2005, p.162) 

          
Figura 1.26 - 1ª Exposição Weimar, 1923.               Figura 1.27 - Bauhaus em Dessau.  
Fonte: HEITINGLER, 2007                  Fonte: HEITINGLER, 2007 

   

Em 1928, Gropius abandona a Bauhaus, tendo como seu sucessor o arquiteto suíço Hannes 

Meyer. Nesta época, o funcionalismo era a linha mestra da Bauhaus.  

                                                
2 Movimento de arte que enaltecia o controle racional do processo criativo, apropriando-se de sua morfologia baseada  

nas formas elementares e nas cores primárias. 
3 Movimento de vanguarda lançado em Moscou, pouco depois da Revolução soviética. Para os construtivistas, a pintura 

e a escultura eram pensadas como construções – e não como representações –, guardando proximidade com a 
arquitetura em termos de materiais, procedimentos e objetivos.  
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Gropius construiu sua obra fundamentada nos princípios referentes à nova expressão 

arquitetônica. Antes de fundar a Bauhaus, Gropius era membro da Deutsche Werkbund e ainda 

sofria a influência e a dualidade da tendência industrial de Muthesius e da tendência artesanal do 

movimento Art and Crafts, cujo maior representante era o belga Henry Van de Velde. Gropius 

conseguiu conciliar o melhor destas tendências com o programa que foi o manifesto Bauhaus, que 

apresentava o dispositivo do funcionalismo, expresso no axioma "a forma segue a função", uma 

corrente que marcaria a imagem do século XX. (STRICKLAND, 2003, p. 133) 

1.3.4  Fagus e Van Nelle: Busca por Aprimoramento do Projeto Industrial 

O primeiro projeto significativo de Gropius após a abertura de seu estúdio foi a fábrica de 

sapatos Fagus (Figura 1.28), em Alfred, na Alemanha, iniciada em 1911 e finalizada em 1913, 

projetada por ele, Walter Adolph Gropius e outro arquiteto alemão, Adolf Meyer. A edificação 

possuía como materiais construtivos o aço, a alvenaria de tijolos e o vidro revestindo suas 

fachadas. (Figuras 1.29, 1.30 e 1.31) A linguagem arquitetônica da fábrica era bem significativa 

das tendências da época. Panos de vidro revestindo as fachadas, perfis metálicos formando 

ângulos retos nas esquadrias, sem pilares nos cantos. (COLQUHOUN, 2005, p. 69)  

Quando Gropius fez sua intervenção no projeto, a indústria possuía a planificação do sítio, já 

haviam sido feitas até mesmo as fundações pelo arquiteto Eduard Werner. Gropius interveio no 

projeto devido ao desejo do cliente de fazer uma fachada atraente; para isso, criou uma estrutura 

de aço revestindo as paredes de panos de vidro e todo o layout fabril foi reconsiderado segundo o 

processo de produção. 

Com implantação norte-sul, os edifícios da fábrica foram assim distribuídos: um edifício 

para produção, interligado à serraria, estoque, hall e expedição, galpão para manutenção das 

máquinas, bloco de escritórios e, em outro bloco, a loja do serralheiro e o acesso onde fica a 

guarita do porteiro. A edificação de cobertura plana inseria a linguagem dos blocos separados e 

não de cobertura única (único galpão fabril). O edifício possui entrada e lobby marcantes (Figura 

1.32), telhados planos.  

Figura 1.28 - Fagus Visão Geral. Fonte: GREATBUILDINGS.FAGUS_WORKS, 2008 
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 Figura 1.29 - Fagus Fachada.                  Figura 1.30 - Fagus Fachada II.                            Figura 1.31 - Fagus Entrada.
 Fonte: WIKIPEDIA- Fagus-Werke-03, 2007                  Fonte:WIKIPEDIA- Fagus-Werke-02, 2007               Fonte: WIKIPEDIA Fagus-Werke-01, 2007 

Figura 1.32 - Fagus Detalhe Entrada e Lobby. Fonte: GREATBUILDINGS.FAGUS_WORKS, 2008  

Depois da Primeira Guerra Mundial, mudanças no sistema produtivo foram implantadas, 

dando início à produção em massa, muito bem representada pelos métodos de produção da 

indústria automobilística citada anteriormente. O principal problema a ser solucionado na 

concepção industrial da época era a necessidade de ampliação dos vãos entre pilares. Era 

comum, no antigo método construtivo, usar espaçamento de seis em seis metros entre os pilares; 

na produção em massa isto seria desastroso, pois este sistema produtivo precisava de grandes 

espaços que dariam maior flexibilidade ao arranjo interno.  Devido a esta necessidade, a estrutura 

em concreto armado em muitos projetos cedeu lugar ao aço, estudos e esforços para obtenção de 

vãos amplos se tornaram imprescindíveis. (NELSON, 1938, p. 11) 

Além disto, a necessidade de expansões futuras começou a ser considerada. Outro 

problema para ser confrontado na época foi o projeto fabril com cobertura única, onde todas as 

edificações estivessem debaixo da mesma cobertura, uma fábrica onde não houvesse 

interrupções no sistema produtivo, caracterizada por produção linear. Em contrapartida, alguns 

projetistas fabris preferiam a ideia de construir blocos isolados dentro de um mesmo site,

separando-os por processo produtivo. Paralelamente, questões de logística começaram a ser 

discutidas mais profundamente, como, por exemplo: necessidade de localização das fábricas 

próximo a uma doca ou estrada de ferro para facilitar o escoamento da produção.   

No período entre guerras (1918-1939), a indústria continuou a se desenvolver, embora a 

depressão até o final dos anos 1920 e início dos anos 1930 tivesse a afetado completamente. A 

mudança mais importante aconteceu no campo social e técnico: o arquiteto se viu forçado a 
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compreender os processos que se desenvolviam no interior das fábricas e a considerar o bem-

estar, e a saúde dos operários. Esta foi a época de construção de um grande número de fábricas 

de automóveis. (MUNCE, 1960, p. 10)  

 Os princípios que norteavam os projetos da época podem ser divididos em dois grandes 

tópicos: desenho funcional e execução adequada. (NELSON, 1938, p. 24) 

 O desenho, para ser funcional, devia vislumbrar as seguintes diretrizes: 

Linha de produção direta – Sem interrupções; só assim o fluxo de produção, transporte e 

manuseio seria mais rápido. Não deveria haver cruzamentos nas linhas de produção, pois 

poderiam causar congestionamento, o que gerava uma planta fabril com muita horizontalidade; 

 Flexibilidade – Os departamentos deveriam possuir layout flexível para permitir rápido 

rearranjo, caso fosse necessário modificar o processo produtivo ou expansões no departamento; 

 Espaçamento entre colunas – As colunas deveriam possuir espaços generosos entre elas

para conferir, além de flexibilidade à planta, fácil movimentação dos materiais e fácil instalação 

das máquinas; 

 Pisos e teto adequados – os pisos deveriam ser fortes o suficiente para suportar as cargas

de pesos variados, e tetos claros, para facilitar a iluminação, com altura suficiente que 

possibilitasse a boa execução das tarefas; 

 Equipamentos internos posicionados adequadamente – Os elevadores, as escadas, os 

armários dos funcionários e banheiros deveriam estar posicionados estrategicamente para não 

interferirem no fluxo de produção e de forma que os deslocamentos fossem diminuídos;  

 Boa iluminação – Caracterizada por iluminação natural complementada por artificial, o 

ofuscamento deveria ser evitado;  

Ventilação adequada – Esta deveria ser suficiente para suprir as necessidades humanas; e 

 Baixo custo de manutenção – Que deve ser caracterizado por resultados econômicos 

provenientes de utilização de materiais adequados e despesas de manutenção mínimas na 

edificação. 

 Já o que caracterizava o segundo princípio eram as seguintes diretrizes: 

Custo estimado bem calculado – Antes da construção os custos deveriam ser muito bem 

estimados para não haver um acréscimo inesperado no orçamento final; 

Rapidez – Geralmente todo projeto industrial requer rapidez desde a concepção até a 

execução, devido à exigência de retorno financeiro requerido pelo empresário. Quanto maior o 

tempo sem produzir, maior é o tempo sem gerar capital. 
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Desenhos os mais exatos e detalhados possível – É outro fator que auxilia tanto na rapidez 

da execução quanto em evitar gasto extra com plantas que devem ser refeitas.  

Assim, nesta época, o projeto fabril impôs ao arquiteto uma série de responsabilidades. Um 

dos exemplos do novo conceito de arquitetura industrial foi a fábrica Van Nelle, em Rotterdam

(Figuras 1.33 e 1.34), que produzia café, chá e fumo. Conforme cita Munce: (1960, p. 11) 

Este edifício é uma das edificações industriais mais importantes de todo o século 
XX, além de ser um dos mais elegantes... O revestimento é um dos melhores 
exemplos de um sistema de revestimento em pano de vidro, enquanto a 
disposição dos blocos, as relações dos sólidos e vazios e a disposição de 
elementos são magistrais.

A Van Nelle foi projetada e construída de 1925 a 1931, para fazer o refino e empacotamento 

de café, chá e tabaco. Os seus aspectos de forma e função foram o resultado de uma análise 

técnica profunda do processo produtivo da fábrica, graças à interação do diretor da fábrica, C.H. van 

der Leeuw, dos arquitetos J.A. Brinkman e L.C. van der Vlugt, assessorados pelo arquiteto Mart 

Stam, além do empresário J.G. Wiebenga, todos adeptos da  Nieuwe Bouwen4.   Visto do exterior, o 

edifício é monumental, não possui a horizontalidade pregada pelas montadoras de automóveis, mas 

dentro é inovador e moderno, projetado seguindo os conceitos de combinação de luz natural e 

artificial, espaços flexíveis. Possuía uma linha automática considerada perfeita para a época e 

plasticamente tinha um sistema contrastante entre sólidos e vazios, que imprimiam elegância única 

à fábrica. A Van Nelle é considerada uma das mais belas edificações industriais do século XX e o 

último grande projeto fabril antes da Segunda Guerra Mundial.  

Planejou-se o seu processo produtivo de forma que a matéria-prima fosse levada ao último 

piso para o produto ser deslocado piso a piso até a fase final do processamento, no térreo. Sua 

localização fica próxima ao rio, para facilitar o transporte; os galpões foram localizados às 

margens do rio.  

A planta possuía forma elegante que combinava diferentes volumes (Figura 1.35) para 

diferentes funções – usava blocos separados para cada processo fabril; o prédio de escritórios era 

curvo e possuía três andares, na extensão deste bloco situava-se o depósito, distribuído em cinco 

andares. No prédio ao lado, de oito andares, ficava a seção de tabaco, e, no seu topo, uma sala 

de chá em forma circular. 

A maior parte dos telhados era plana, passarelas diagonais, para facilitar o deslocamento 

dos pedestres que atravessavam a rua interna da fábrica. Ligavam os prédios de produção ao 

                                                
4 O ramo holandês do Movimento Moderno Internacional. 
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depósito em frente, as oficinas / edifício-garagem (Figuras 1.36 e 1.37) e a casa da caldeira, que 

possuía uma chaminé ao seu lado.  A edificação foi construída em concreto armado, aço e vidro, a 

fachada principal era coberta por panos de vidro. (Figura 1.38) 

Figura 1.33 - Van Nelle Visão Geral. Fonte: Munce, 1960, p. 10                   Figura 1.34 - Van Nelle Visão Geral II.  
                                                                                                                        Fonte: GREATBUILDINGS- Van Nelle Factory, 2008 
                                                                                                 

Figura 1.35. Van Nelle Edifício Principal . Fonte:           Figura 1.36. Van Nelle Detalhe Fachada Norte. Fonte: 
GREATBUILDINGS- Van Nelle Factory, 2008                                               GREATBUILDINGS- Van Nelle Factory, 2008 

     

Figura 1.37. Passarela. Fonte:     Figura 1.38. Pilares em Cogumelo. Fonte:   
GREATBUILDINGS- Van Nelle Factory, 2008   GREATBUILDINGS- Van Nelle Factory, 2008 

  

  1.4  ARQUITETURA INDUSTRIAL DO PÓS-GUERRA 

Durante os anos da segunda guerra mundial, a vida se tornou precária na Europa e 

também a recessão foi sentida nas Américas. A necessidade de produção aumentou e abriram-se 

algumas indústrias emergenciais; sem muitas inovações, devido à urgência da construção, todas 

tinham praticamente a mesma estrutura padrão. Na Inglaterra, quando a Segunda Guerra acabou, 

notou-se o interesse dos arquitetos em projetar arquitetura industrial, e contribuições significativas 

foram sendo observadas.  Uma das inovações desta época foi a necessidade de maior 

entrosamento dos vários especialistas envolvidos nos projetos industriais. Crescia entre os 
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arquitetos e industriais o conceito de oferecer aos operários melhores condições de conforto, 

como forma de melhorar a produtividade fabril. Nesta época, a indústria começava a incorporar 

não somente conceitos funcionais, mas também sociais e humanos. (MUNCE, 1960, p. 12)

No pós-guerra, três tipos característicos de fábricas eram encontrados, principalmente na 

Inglaterra: aquelas construídas por uma agência de desenvolvimento e que podiam ter qualquer 

locatário; as que eram construídas com as especificações de um locatário ou dono, onde se 

conhecia o processo e a área era calculada; e as expansões em plantas já existentes ou uma filial 

a ser construída em outro terreno. Principalmente nas edificações onde o locatário e o processo 

eram desconhecidos, o aspecto flexibilidade deveria ser bastante enfatizado, pois não se sabia a 

que se destinariam. (MUNCE, 1960, p. 14) 

Nesta época, outra inovação nos projetos industriais foi a utilização de um plano máster, 

que se tornou habitual na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, com um único 

diferencial que na Alemanha os arquitetos possuíam mais tempo para o planejamento e um 

resumo das necessidades (programa) melhor elaborado pelos industriais.  

Como o plano era preparado, discutido e analisado com o cliente, tanto o arquiteto quanto 

o contratante podiam prosseguir com o trabalho da reconstrução ou construção sabendo que cada 

etapa separada seria executada conforme um modelo único. Todos os edifícios que eram 

concebidos desta forma apresentavam processo de produção e fluxo tanto da matéria-prima 

quanto do trabalho mais eficiente. Apesar de certa resistência, no início, o bom resultado fez com 

que outros industriais percebessem que o tempo e o dinheiro gastos inicialmente resultavam em 

um projeto mais bem elaborado, proporcionando-lhes uma planta mais eficiente e, 

consequentemente, melhor retorno financeiro. (MUNCE, 1960, p. 13,42 e 59) 

    

No final dos anos 1930, as edificações fabris começaram a incorporar a tendência de 

retirar as janelas de suas edificações, devido à necessidade de preservar a identidade do que 

estava sendo fabricado em seu interior. Nos anos pós-guerra, esta tendência se tornou comum, 

porém a retirada das janelas refletiu-se na necessidade de maior uso da climatização e iluminação 

artificiais. A fábrica sem janelas começou a ficar popular porque também era mais flexível no que 

diz respeito ao arranjo interno. O uso da iluminação natural restringia a largura dos espaços, ao 

passo que a utilização da iluminação artificial fazia com que largura e comprimento pudessem ser 

usados sem restrições. A horizontalidade das fábricas já estava incorporada na cultura dos 

projetistas, até porque o transporte horizontal estava muito mais evoluído que o vertical. O 

aspecto flexibilidade das edificações se tornava a cada dia mais importante, pois quanto maior a 

flexibilidade maior era a valorização da indústria, porque esta poderia ser prontamente vendida e 

rapidamente transformada sem grandes custos adicionais, para abrigar outros processos.  
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Instaurava-se, então, a estética do espaço fabril fechado. Note-se na ilustração a seguir (Figura 

1.39) a evolução da tipologia de telhado e fechamentos da edificação fabril, incorporando as 

características de edificação standard, voltada para o funcional e de utilização múltipla. (MUNCE, 

1960, p. 14-19) 

Figura 1.39. Evolução da Edificação Industrial em Função da Cobertura. Fonte: FISCHER, G.N. p. 19. 

 O piso das fábricas precisava ser ininterrupto, por isso os banheiros, os armários para os 

funcionários, os transformadores foram transferidos para mezaninos. Este arranjo interno era 

ideal, pois liberava o piso para a circulação dos materiais e execução das tarefas, bem como 

deixava os banheiros a cerca de dois minutos do local de trabalho.  

O lobby das fábricas (Figuras 1.40 e 1.41) merecia destaque tanto no aspecto formal 

quanto na composição de seu espaço interior; os projetistas procuravam projetar espaços que 

expressassem imponência e elegância. Alguns empresários acreditavam que uma entrada 

expressiva e imponente forçaria os trabalhadores a ter melhor aparência na forma de vestir-se e 

na higiene, pois para eles o operário se sentiria embaraçado se não se trajasse bem, tendo que 

passar por um lobby tão elegante. (MUNCE, 1960, p. 41) 

    
Figura 1.40. Entrada e Lobby Lady Esther Company - 1960.                  Figura 1.41. Entrada e Lobby Air France - 1960. 

Fonte: NELSON, 1938, p. 13       Fonte: NELSON, 1938, p. 108 

Nos anos que seguem o pós-guerra, além do telhado plano, incorporou-se o uso do 

cimento amianto nas coberturas. Outros materiais também foram utilizados pelos projetistas, 
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como: coberturas de aço, folhas de alumínio corrugado pintadas na parte externa, concreto, 

cúpulas, lâminas de madeira. (MUNCE, 1960, p. 18) 

Outro aspecto interessante inserido nos anos pós-guerra foi a importância dada à localização 

das fábricas. Os industriais começaram a pensar em algumas facilidades do entorno para 

implantação de uma fábrica, como: percentual de desempregados na região (disponibilidade de mão 

de obra), oferta de transporte, relação do local com matéria-prima e mercados consumidores, 

serviços oferecidos e condições de moradia próxima. (MUNCE, 1960, p. 18, 45 e 60) 

No final da década de 1930, os especialistas despertaram para a necessidade de isolamento 

acústico no interior fabril. O primeiro país a mostrar preocupação com este aspecto foi a Inglaterra. 

Nos Estados Unidos, crescia anualmente o número de reclamações de perda auditiva dentro das 

fábricas, pois o tratamento acústico no ambiente fabril era raro. Na Alemanha, implementou-se fibra 

de vidro tanto para isolamento acústico como térmico. Fazia-se tratamento antirruído, mas, de fato, 

na época não se encontrou uma solução adequada. (MUNCE, 1960, p. 26, 49 e 64) 

Os cuidados com prevenção e segurança contra incêndio também começaram a surgir no 

pós-guerra. Sendo o fogo um risco natural nas indústrias, devido ao manuseio de diversos 

materiais potencialmente inflamáveis, ao uso de grande potencial elétrico e combustível para 

movimentação das máquinas e da indústria em geral, neste período, os países começaram a usar 

mais intensamente em suas fábricas métodos de precaução. Os gestores industriais interpretaram 

que um projeto industrial adequado e gerenciamento cuidadoso com relação ao manuseio de 

produtos inflamáveis, auxiliavam na prevenção de incêndio. Na Inglaterra, existia uma associação 

(British Fire Protection Associate) que pesquisava e fornecia informação às indústrias. Nos EUA, 

Michigan na cidade de Livonia, a General Motors construiu uma fábrica que se tornou referência, 

na época. As instalações deste prédio continham: aberturas de calor nos telhados, cortinas 

antichama para restringir a passagem de calor, chama, gases e fumaça da área onde se iniciaria 

algum foco de incêndio, possibilitando a evacuação de outras áreas. Possuía paredes com 

tratamento contra incêndio e sprinklers em toda a sua planta. (MUNCE, 1960, p. 31, 52 e 66) 

No pós-guerra, as fábricas mais modernas apresentavam vestiários e refeitórios como 

parte do programa.  Era consenso entre os arquitetos da área que os vestiários eram necessários; 

por questões higiênicas e de segurança, o funcionário deveria guardar a roupa de trabalho em 

seus armários, nas fábricas, e chegar e partir da fábrica com sua roupa comum. A única 

divergência que se tinha era quanto à localização dos vestiários: os americanos acreditavam que 

deveriam ter uma distância mínima do local de trabalho e os britânicos davam mais ênfase à 

circulação, ou seja, como os operários iam entrar e sair de suas áreas de trabalho e não quanto 

eles iam se deslocar. Para os britânicos, o mais importante era que a área de produção não 
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tivesse obstrução; desta forma, no projeto, alguns vestiários se localizavam no mesmo galpão da 

área de produção e mesmo nível, já outros ficavam no mezanino, até que a maioria começou a 

colocar em um prédio adjunto. 

Os escritórios fabris, neste período, tiveram seu arranjo e suas características modificados. 

Anteriormente os escritórios ficavam na parte posterior da fábrica, atrás do galpão de produção; 

no entanto, no pós-guerra, os projetistas modificaram a setorização fabril, posicionando-os antes 

do galpão de produção próximo à recepção e, muitas vezes, a ela interligados.  

 A nova alocação dos escritórios permitia melhor troca de informações dentro da própria 

planta, consequentemente manejo rápido e eficiente de entrada e saída de informações e 

correspondência. Os escritórios passaram a apresentar design flexível e iluminação modular, 

muitas vezes possuíam pano de vidro revestindo uma das fachadas. Nas indústrias norte- 

americanas usava-se vidro verde-claro para proteger do sol em conjunto com persianas. A 

iluminação artificial combinava lâmpada incandescente com fluorescente e foco direcionado. Na 

Alemanha, já havia uma diferença na concepção do arranjo dos escritórios, eram individuais, 

separados da produção para evitar o ruído vindo do setor operacional. Muitas vezes eram 

construídos em outro local e não no mesmo complexo industrial que o da fábrica. O escritório 

fabril alemão não possuía um layout flexível, mas era bem detalhado, contendo padrão construtivo 

de alto nível. (MUNCE, 1960, p. 33, 54 e 67) 

No pós-guerra, devido ao aperfeiçoamento tecnológico de monta-cargas, elevadores e 

empilhadeiras, as técnicas de armazenagem e embalagem evoluíram. Construíam-se os galpões 

de armazenagem contínuos à produção ou em um galpão à parte. Os requisitos de construção 

dos galpões eram que fossem de baixo custo, de construção rápida e com espaços internos 

amplos. Algumas regras eram seguidas no projeto, por exemplo: o comprimento não excedia três 

vezes mais que a largura, a altura não era mais que 6 m. A dimensão dos pallets - suportes onde 

são guardadas as mercadorias - determinavam o grid estrutural, a área construída só podia ser de 

no máximo 25% da área total edificada. O piso era geralmente de concreto armado. (MUNCE, 

1960, p. 34, 54 e 68) 

Nesta época, as fábricas norte-americanas utilizaram em grande escala a estrutura de aço, 

evoluindo para um design simples. Nas fábricas inglesas, utilizou-se grande variedade de 

materiais, como: estrutura de aço, concreto armado, protendido e estrutura em aço tubular. Nas 

fábricas alemãs, o material de construção era mais variado e dependia do uso que ia ser dado à 

edificação. Eram consideradas com mais cuidado as questões econômicas juntamente com as 

técnicas. Porém é consenso que tanto fábricas europeias quanto americanas possuíam em sua 
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maioria telhados planos, vãos amplos, grandes áreas, previsão para expansão e inserção de 

melhorias para os funcionários. (MUNCE, 1960, p. 20, 47 e 61) 

1.5  ANOS 1960 ATÉ A ATUALIDADE: AS MAIS RECENTES CONTRIBUIÇÕES AO TIPO

 Para Montaner, da Segunda Guerra Mundial até os anos 1960 “foi percorrida e fechada 

uma etapa com uma identidade definida”. A partir daí, na arquitetura, há grande diversidade de 

posições. Uma corrente se opõe aos experimentalismos tecnológicos; outra é a favor da utilização 

da alta tecnologia nas edificações; paralelamente, surgem os primeiros conceitos de uma 

arquitetura ecológica. (MONTANER, 2007, p. 111) Conforme cita este autor, nos anos que se 

seguem até a década de 1970: 

Aparecem novos materiais – derivados metálicos e plásticos – e avançadas 
tecnologias. E será possível a construção de todo tipo de peças pré-fabricadas 
tridimensionais. A arquitetura pode ser construída como qualquer outro objeto de 
consumo, integrar-se totalmente às leis da fabricação em série e alcançar a 
perfeição de encaixe de qualquer peça industrial. Os avanços da tecnologia 
científica estão transformando o estatuto do saber em geral e a forma da 
arquitetura, em particular. (MONTANER, 2007, p. 112)  

 Simultaneamente, nos anos 1970, teve início o declínio do setor secundário (indústria) e o 

crescimento do setor terciário (serviços), trazendo mudanças no perfil da força de trabalho. Nesta 

época, houve uma migração das indústrias ambientalmente mais poluidoras (asbesto, chumbo, 

agrotóxicos e outras mais), principalmente para os países do Terceiro Mundo, e também aquelas 

que utilizavam mais mão de obra e baixa tecnologia. Em contrapartida, nesta mesma época, 

começa o movimento da valorização ambiental. Os países mais pobres buscavam 

desenvolvimento econômico e não se preocupavam com a instalação dessas indústrias 

potencialmente muito poluidoras, pois o momento era de recessão, principalmente devido à crise 

do petróleo. Neste período, o preço do barril de petróleo quadruplicou. Por outro lado, acontecia a 

rápida implantação de novas tecnologias, caracterizadas pela automação (tecnologia do trabalho 

automático pela qual os sistemas se autocontrolam, efetuam medições, introduzem correções 

durante o processo de produção, praticamente sem a intervenção do homem) e a informatização 

(É uma forma de substituir o tratamento manual da informação pelo seu processamento por uma 

máquina, o computador). (SANTOS, 2006, p. 33)  

Quando as multinacionais vieram para os países de Terceiro Mundo, trouxeram consigo o 

modelo de edificação industrial que eles usavam em seus países de origem. Na maioria das 

vezes, todo o maquinário era importado. A planta fabril chegava especificada e não possuía em 

sua concepção nenhuma intervenção dos arquitetos ou engenheiros do país ao qual se destinava. 

(SANTOS, 2006, p. 28) 
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É importante enfatizar que o movimento de valorização ambiental culminou com os 

princípios de desenho sustentável, que foram absorvidos pela planta fabril. Este movimento se 

estruturou no final dos anos 1960, tendo como marcos: a criação do Clube de Roma, em 1968 

(associação internacional e não política preocupada com problemas complexos, aos quais devem 

fazer face todas as sociedades, tanto as industrializadas como as em desenvolvimento); a 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, que discutia ecologia e meio ambiente 

nos países do Norte e do Sul; a Reunião Internacional pela Conservação da Natureza, em 1980 

(ONG cuja missão é influenciar, incentivar e assistir as sociedades no mundo inteiro, no que 

concerne à conservação da integridade e diversidade da natureza); o Relatório Brundtland (1987), 

que conceituou desenvolvimento sustentável; e a ECO 92, que originou a Agenda 21 (declaração 

que fixa um programa de ações para o século XXI em diversos setores, a fim de orientar as 

nações para um desenvolvimento sustentável do planeta).  

Tais eventos não poderiam deixar de afetar e motivar a concepção arquitetônica. As novas 

exigências mundiais incentivaram o surgimento de movimentos dentro da arquitetura, que passam 

pelas questões da arquitetura solar, bioclimática, conforto ambiental, ecoconstrução, edifícios 

verdes e evoluíram para a arquitetura sustentável. (EDWARDS E HYETT, 2004, p. 7)  

Para Edwards e Hyett: (2004, p. 1) 

Ser sustentável é projetar de forma sustentável, significa criar espaços que sejam 
saudáveis, viáveis economicamente e sensíveis às necessidades sociais (...) a 
sustentabilidade deve ser entendida como um conjunto de valores que se baseiam 
na ética da responsabilidade ambiental. As técnicas e tecnologias do desenho 
sustentável estão em um estado de desenvolvimento avançado, o que falta é que 
estes princípios alcancem a indústria da construção na sua base. 

A sociedade Matriciel (2006) – criada pelo grupo de pesquisa da UCL (Universidade Católica 

de Lovain, na Bélgica) "Arquitetura e clima", que objetiva melhorar a integração da edificação com o 

ocupante e o seu meio, no âmbito do desenvolvimento sustentável, ou seja, colocar a arquitetura a 

serviço do desenvolvimento sustentável – aponta como principais requisitos do projeto sustentável: 

respeitar o meio ambiente, tratar a água, favorecer os transportes em comum, integrar, privilegiar a 

iluminação natural, limitar e escolher os desperdícios, valorizar o meio existente, conciliar, proteger-

se do sol, simular, validar, ventilar naturalmente, contextualizar, valorizar os recursos naturais, 

escolher materiais, economizar a água, avaliar a rentabilidade econômica, gerir a energia, 

reestruturar e urbanizar sustentavelmente. 

Como se pode observar, a arquitetura sustentável considera vários aspectos, é tema vasto 

e de conceito amplo, e não pode deixar de ser vislumbrada quando da concepção industrial, 

sobretudo porque, nos últimos vinte anos, acontecimentos significativos abalaram o meio industrial 
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e fizeram com que o setor olhasse com mais cuidado para suas plantas fabris, em especial as 

questões ambientais.  

Com as modificações ocorridas do pós-guerra até os anos 1970 – aperfeiçoamento técnico 

da produção, da organização e da administração do trabalho, resultando em redução e 

qualificação da mão de obra empregada, aumento da produção, além da crescente preocupação 

com o meio ambiente – os parques industriais internacionais dos anos 1980 são, em sua maioria, 

plantas controladas automaticamente, com gerenciamento que procura impactar o menos possível 

o meio ambiente. Nos custos finais de produção industrial, são contabilizados os custos sociais e 

ambientais. As fábricas altamente informatizadas modificaram suas relações internas e com o 

mercado consumidor. Conforme cita Santos: (2006, p. 33)   

Os setores de administração, projeto e produção não precisam mais estar 
necessariamente no mesmo lugar. As fábricas integradas em uma rede formam 
um circuito. Elas mudam, então, sua relação com o espaço em função do tempo 
(custos) da produção, na mesma proporção em que mudam sua relação com a 
mão de obra e com o mercado consumidor. A indústria aproveita-se da 
instantaneidade proporcionada pelos meios de comunicação, oferecendo a 
sensação de uma “aldeia global”. A progressiva lucratividade é que orienta as 
decisões das transnacionais.  

As inserções dos princípios sociais, ambientais e de lucratividade vêm sendo amplamente 

solicitados pelos governos e pela sociedade aos arquitetos de indústrias. Um dos grandes 

desafios é: Como equacionar tal questão?  

Os prédios industriais de ponta (Figuras 1.42 e 1.43) têm sido prédios com alta tecnologia, 

para garantir eficiência energética e atingir programa que atenda às questões da atualidade. Estas 

edificações procuram ser bem ventiladas adequadamente e utilizar a iluminação natural, gerenciar 

os princípios de reciclagem, redução de custos e gastos, criando elementos para que diminuam 

significativamente gastos com água, e atenuação dos níveis de ruído e poluição em geral, critérios 

rigorosos quanto às questões ergonômicas e de segurança nas atividades de trabalho, propor 

espaços flexíveis e humanizados, planta livre, setorização das atividades fabris, tratamento e 

integração com o entorno, clareza e elegância na estrutura e nova forma arquitetônica. (PORTO, 

2007, p. 1-3)   
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Figura 1.42.Fábrica Rolls-Royce.  Fonte: GRIMSHAW ARCHITECTS, 2007  

Figura 1.43. Fábrica Rolls-Royce / Claraboias.  Fonte: GRIMSHAW ARCHITECTS, 2007  

      

A abordagem dos princípios sustentáveis nos projetos fabris não é tarefa fácil, pois muitos 

conceitos ainda precisam ser esclarecidos e assimilados por grande parte das organizações, 

como por exemplo: a relação custo-benefício, a imagem do produto e o respeito ao meio 

ambiente. Porém a humanização dos espaços fabris, sua eficiência energética e o respeito aos 

conceitos de qualidade ambiental não podem mais ser relegados, e gradativamente as empresas, 

para se tornarem competitivas, terão que se adequar às novas necessidades de mercado. 

Paralelamente aos aspectos ambientais citados anteriormente, a arquitetura passa a ser 

impactada pelo movimento pós-moderno, que Colin (2004, p. 56) define como: 

A arquitetura pós-moderna será pois uma arquitetura pós-maquinista, o que 
implica dizer pós-industrial e pós-iluminista. Assim (...) a objetividade, o anti-
individualismo, a leveza, o funcionalismo, a antimonumentalidade, a racionalidade, 
o anti-historicismo, o antirregionalismo, a dessemantização e mesmo os apostos 
do estilo internacional, a perfeição técnica, a flexibilidade da planta e o uso dos 
materiais industrializados serão postos em questão. Vemos, então, 
genericamente, as características poéticas da arquitetura pós-moderna como 
oposições de alguns dos princípios, não necessariamente todos, da poética do 
movimento moderno.     

Porém, não se pode dizer que todas as edificações concebidas após os anos 1970 

seguiram a tendência pós-moderna. Na contramão do pós-modernismo, alguns arquitetos 

consideraram outra via, o tardo-modernismo, que tinha como objetivo manter o espírito 
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semelhante às tendências modernistas, pois compreendem que a modernidade é um projeto 

inacabado e que bastam algumas correções para seguir seu caminho. (COLIN, 2004, p. 120) 

  O tardo-modernismo produziu duas tendências: o slick-tech e o high-tech. A primeira teve 

como elemento representativo os arranha-céus de vidro e metal, a tecnologia não era exposta; a 

concepção se baseava em elementos de geometria simples. O high-tech apresentava como 

principal característica a admiração pela alta tecnologia e utilização de materiais de última 

geração em suas edificações. O tardo-modernismo produziu uma arquitetura diferenciada, que 

buscava o conceito de espaço de eficiência máxima, jamais prejudicado por elementos estruturais 

ou instalações. (COLIN, 2004, p. 123) 

Flexibilidade e funcionalidade são características fundamentais prioritárias na tendência 

high-tech e a arquitetura de indústrias solicita estas características. Na arquitetura tardo-moderna 

dos anos 1970, com o uso de alta tecnologia, os aspectos funcionalidade, flexibilidade, bem como 

a necessidade de facilitar a expansão fabril, foram traduzidos através de plantas modulares, pré-

fabricadas, com estruturas de aço denominadas exoesqueletos e dominância horizontal. Esta 

arquitetura que busca e exalta o funcional até a atualidade serve de inspiração para a concepção 

industrial. Para Davies: (1991, p. 17) 

O ideal High Tech é projetar edificações, ou pelo menos grande parte delas, da 
maneira que se fazem os carros, desta forma, seria possível sua fabricação em 
massa. Na prática, este ideal seria quase impossível, os edifícios são muito 
grandes, muito complexos e muito específicos, se os compararmos com carros. 

O ideal de projetar e construir edificações high-tech apresenta três importantes vantagens. 

A primeira é que a construção se torna mais rápida, pois a estrutura em aço é enviada ao sítio 

sem a necessidade de seu preparo no mesmo. A segunda, o fato de os elementos estruturais, 

fechamentos e acabamentos serem construídos em uma oficina, sob condições controladas, 

melhorando a qualidade do produto. Finalmente a terceira, os dutos e tubulações são montados 

em linha de produção, geralmente expostos, o que facilita sua manutenção e montagem. 

(DAVIES, 1991, p. 16)   

O edifício referência deste estilo é o Centro Georges Pompidou, construído em 1977 

(Figura 1.44), nascido de associação entre Renzo Piano e Richard Rogers. A ideia central de sua 

concepção era criar um espaço interior amplo e flexível. Assim, todos os elementos funcionais 

(Figura 1.45), estruturais (Figura 1.46) e sistemas de transporte (Figura 1.47) foram posicionados 

na parte exterior do prédio, ficando à mostra, criando um entrelaçado colorido de armações 

metálicas, tubulações, corredores, escadas rolantes. (DAVIES, 1991, p. 29)   
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         Figura 1.44. Vista Principal - Pompidou.                                 Figura 1.45. Tubulação Aparente - Pompidou.  
         Fonte: GREATBUILDINGS. Centre Pompidou, 2008               Fonte: GREATBUILDINGS. Centre Pompidou, 2008 

  
               

              Figura 1.46. Estrutura Aparente - Pompidou.                   Figura 1.47. Sistema de Transporte - Pompidou. 
              Fonte: GREATBUILDINGS. Centre Pompidou, 2008  Fonte:GREATBUILDINGS. Centre Pompidou, 2008.  

  

Para Montaner (2007, p. 123), esta edificação, “em termos tipológicos e estilísticos, faz 

referência à arquitetura industrial”. É importante enfatizar que o recurso de situar os elementos 

estruturais na periferia da edificação foi assimilado pelas edificações industriais (tipo) que serão 

analisadas nesta tese.  

1.5.1  Arquitetura High-Tech: Influências no Tipo

 No campo da arquitetura, ao final dos anos 1960, havia uma euforia tecnológica que 

originou propostas diversas, tanto pragmáticas quanto fantasiosas. As que mais se destacaram 

foram as do grupo Archigram5, que, em 1968, lançaram um desafio que pode auxiliar na 

compreensão do pensamento dos “arquitetos tecnológicos” e da arquitetura high-tech: 

A arquitetura deve abandonar seu reduto artístico, artesanal e histórico e entrar no 
mundo da produção industrial sem escusas nem exigências de um trato especial. 
A arquitetura deve ser um produto mais da indústria. Somente uma parte da 
arquitetura atual aceitará esta ideia. (MONTANER, 2007, p. 115) 

                                                
5 Grupo de arquitetos ingleses criado em 1960, formado pelos componentes de dois escritórios de arquitetura: por um  

lado, Peter Cook, Dennis Crompton e Warren Chalk e, por outro, David Greene, Ron Herron e Michael Webb. 
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De início, nos anos 1970, o termo high-tech era utilizado para caracterizar os excessos dos 

arquitetos que extrapolavam no uso dos recursos tecnológicos. Posteriormente o termo perdeu o 

sentido pejorativo, mas os arquitetos que seguem este estilo preferem dizer que usam a 

tecnologia apropriada, segundo a atualidade e à necessidade de cada edificação. Outro aspecto é 

que high-tech é um termo ambíguo, pois na indústria significa: computadores, chips, robôs, 

enquanto na arquitetura é uma maneira particular de projetar, caracterizada principalmente por 

princípios como flexibilidade no uso, desmontabilidade, reciclabilidade e reuso.  

Para Davies (2008, p. 1) a arquitetura high-tech é um movimento contemporâneo tentando 

responder às necessidades projetuais de um mundo moderno, que naquele momento ansiava por 

um sistema construtivo não somente menos impactante em termos ambientais, mas também 

edificações que fossem construídas rapidamente e com maior flexibilidade de uso.  

Os líderes desta época foram os arquitetos: Richard Rogers, Norman Foster, Nicholas 

Grimshaw e Michael Hopkins. Para o desencadeamento do movimento high-tech, não houve 

manifestos, tampouco conferências, mas a maioria dos participantes teve a mesma base 

educacional, trabalharam conjuntamente, às vezes como funcionários e outras em trabalhos 

colaborativos. O arquiteto Davies (2008, p. 2) acredita não ser simples coincidência o movimento 

ter surgido na Inglaterra, onde há forte tradição profissional valorizando o arquiteto como 

responsável pelo projeto do espaço, pela forma e estética das fachadas de suas edificações, bem 

como pelos detalhes técnicos.  

Segundo Davies (2008, p. 2), a principal proposição dos arquitetos high-tech era a 

arquitetura ter o dever moral de expressar o espírito do século, como os pioneiros modernistas 

dos anos 1920 preconizavam. E, para os high-tech, o espírito do século residia nos avanços 

tecnológicos. Desta forma, a arquitetura deveria fazer uso da tecnologia da atualidade, utilizar 

materiais precisos como o metal e o vidro, produzidos em fábricas e enviados aos canteiros de 

obra, onde seriam rapidamente montados. A edificação deveria ser funcional e eficiente, não 

artística e simbólica; o desejo high-tech é que a edificação seja julgada por seu desempenho, 

como qualquer outro utensílio da vida moderna. 

As questões que advêm do projeto high-tech seriam: Esta arquitetura é sempre projetada 

sob o funcionalismo? Há aspectos intencionais artísticos e simbólicos nestas obras? A estrutura 

de metal exposta, os dutos expostos e suspensos são assim colocados somente pela 

funcionalidade, ou pelo impacto visual e efeito simbólico, que marcam e caracterizam a edificação 

como detentora dos mais avançados artifícios tecnológicos? A edificação high-tech com acessos e 

seus dutos expostos quer ser só funcional, ou quer dizer: nunca se fez nada igual?  
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 Declarações a favor do estilo high-tech citam que sua edificação típica representa mais do 

que usar tecnologia de ponta; além desta característica, ela precisa carrear baixo custo e 

construção rápida. Porém, o arquiteto high-tech vai optar sempre pela estrutura em aço, por 

simbolizar “o novo espírito”. Embora ao se avaliar as estruturas expostas e dutos, estas opções 

nem sempre são as mais econômicas, pois a exposição a intempéries intensifica a necessidade 

de manutenção. (DAVIES, 2008, p. 3-4)  

  Um exemplo de que a arquitetura high-tech não baseia suas decisões projetuais somente 

em aspectos funcionais, mas também pode abordar o lado representacional, é o projeto de 

Nicholas Grimshaw da pista de patinação no gelo, em Oxford. (Figura 1.48) A composição da 

edificação, seus mastros externos tensionados e a viga mestra que se projeta para fora do prédio 

tipificam um iate; obviamente o aspecto funcional não foi esquecido, mas o aspecto simbólico é 

claramente visualizado pelo observador. (DAVIES, 2008, p. 4)  

  
Figura 1.48. Pista de Patinação.  
Fonte: CHARLESON, 2009, p. 85 

1.5.1.1  Algumas Questões Referentes à Arquitetura High-Tech 

A primeira grande questão conhecida da arquitetura high-tech é a sistematização da 

produção em massa. Diz-se haver uma analogia entre a construção de um automóvel e a de uma 

edificação. A questão principal é que tal comparação é inapropriada, pois para um edifício alcançar 

o mesmo grau de sofisticação, seria preciso nível similar de investimento e experimentação ao que 

se faz na fabricação de um automóvel. Só que a edificação é única, é um elemento muito mais 

complexo e caro que um automóvel, além de existirem variantes em cada edificação que não 

permite sua construção aos milhares, como ocorre com os automóveis. (DAVIES, 2008, p. 17) 

Os arquitetos que aderiram à arquitetura high-tech recorreram à industrialização de grande 

número de componentes construtivos, tanto que mesmo as edificações com estrutura e 

fechamentos tradicionais utilizavam componentes não tradicionais, tais como vidros insulados, pisos 

emborrachados, vigas de aço e janelas plásticas, todos produzidos em larga escala e padronizados. 

Uma das questões do movimento era de que: a tecnologia mudou e avançou profundamente, 
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enquanto o arquiteto continuava o mesmo, logo o movimento procurava situar o arquiteto no 

momento criando a arquitetura da produção em massa e da máquina. (DAVIES, 2008, p. 5)  

Para realizar os anseios da arquitetura high-tech, outras questões eram pertinentes. A 

primeira seria: Como projetar e produzir um edifício estandardizado? E a segunda questão era 

Como construir uma edificação específica cujos componentes não eram de linha e precisavam ser 

fabricados para determinada obra?  (DAVIES, 2008, p. 6) 

As respostas para tais questões da edificação high-tech foram aos poucos sendo 

respondidas pelos arquitetos. Duas importantes construções são marcos para as questões high-

tech: Eames House e Patera Building. 

Eames House (Figuras 1.49 e 1.50) é considerada por Davies (2008, p. 6) a planta pioneira 

da tipologia high-tech. Foi construída em 1949, pelo casal Charles e Ray Eames, que projetou 

uma casa estúdio.  Ambos queriam para o espaço funcionalidade e conforto. A ideia central do 

projeto era utilizar material e processo construtivo moderno, desta forma, optou-se por estrutura 

em aço e fechamentos painelizados. A fachada era composta por painéis envidraçados, brancos e 

coloridos, o que quebra a monotonia. (COULQHOUN, 2005, p. 236) 

Para Strike: (2004, p. 166) 

Em toda a história da arquitetura existiu uma fé na ordem matemática como 
mecanismo de controle, porém nos anos 50 essa ordem transpassava o âmbito da 
planta e do corte para controlar e determinar a construção dos edifícios. A 
padronização dos componentes e a definição das junções conferiam à arquitetura 
uma clareza impressionante. Essa qualidade pode ser apreciada  na casa de 
Charles e Ray Eames, na qual os componentes escolhidos se organizam entre as 
linhas negras do sistema de juntas para formar uma grande pintura de Mondrian. 

                     
  Figura 1.49. Eames House Vista Principal.  
  Fonte: COLQUHOUN, 2005, p. 237             

   Figura 1.50. Eames House.  
   Fonte: GREATBUILDINGS, Eames House, 2008.  
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Patera Relocatable Building, projetada por Michael Hopkins e cálculo estrutural feito por 

Antony Hunt Associates em 1970, teve inspiração na idealização de um sistema estrutural em metal 

revestido por componentes em vidros que pudesse ser adaptado para diferentes usos. A edificação 

se caracterizava por possuir estrutura de metal externa, fechamento painelizado, não possuir fim 

específico e ser totalmente fabricada fora do sítio e montada no local. A edificação traduzia um 

prédio compacto, rápido de ser construído, de fácil expansão e podia abrigar várias atividades. 

A edificação industrial marco que traduziu os anseios dos arquitetos high-tech foi a fábrica 

de componentes Reliance Controls (Figuras 1.51 e 1.52), construída em 1966, com inspiração na 

Eames House. Este projeto foi o último do Team Four, ateliê fundado pelos arquitetos Richard 

Rogers, Norman Foster, Sue Rogers e Wendy Cheesman. Sua concepção foi fundamental para a 

construção do tipo estudado nesta pesquisa de tese.  

       
Figura 1.51. Planta Baixa. Reliance Controls. 
Fonte: NOLLA,1996, p. 42     

      Figura 1.52. Fachada Reliance. Fonte: NOLLA,1996, p. 44

Para Nolla (1996, p. 38), a Reliance foi idealizada por um grupo de arquitetos que 

acreditavam na necessidade do controle geral do processo construtivo. Desta forma, conceberam 

uma fábrica totalmente pré-fabricada e industrializada, expressando nos resultados arquitetônicos 

e funcionais a desejada autonomia criativa. 

Segundo Treiber (1994, p. 21), esta obra foi fundamental para a formação dos autores: 

Com esta edificação, Foster e Rogers descobriram as características que 
compuseram seu estilo, e o material-chave para suas obras, o aço (...) O uso de 
componentes pré-fabricados permitiu economia de tempo, melhor execução, sem 
grandes dificuldades (...)A edificação manifesta visivelmente uma articulação, 
entre os elementos da estrutura , bem como entre a estrutura e a fachada. Como 
as edificações de Mies, a edificação é de uma simplicidade absoluta.  
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A obra propunha explorar mais profundamente o aspecto flexibilidade, espaço 

arquitetônico criado a partir da utilização de poucos materiais, modularmente dimensionados e 

constantemente repetidos. Desta forma, haveria controle da unidade de imagem da edificação.   

Para Powell (2006, p. 70), a Reliance Controls se tornou um dos modelos da nova 

arquitetura industrial e comercial do século XX, além de simbolizar as novas relações trabalhistas, 

representada por uma edificação “democrática e anti-hierárquica” que não segrega e abriga sob 

um espaço único a linha de produção, os escritórios,  os serviços, entrada única e refeitórios e 

banheiros comuns.  

 Seus fechamentos eram de material metálico pintado de azul e todos os seus pilares, vigas 

e cabos de aço foram pintados de branco, caracterizando a unidade de imagem da obra. (Figuras 

1.53 e 1.54) Reliance Control foi o primeiro dos edifícios nomeados de umbrella buildings porque 

abrigavam diferentes funções sob cobertura única. 

                                  

Fig. 1.53. Detalhe Estrutura Reliance. Fonte: ENGINEERING TIME LINES. Anthony Hunt – associates, 2009.        

Fig. 1.54. Fachada Reliance II. Fonte: ENGINEERING TIME LINES. Anthony Hunt - selected works, 2009.             

                     

                                        

Verificando as principais características da Reliance Controls – estrutura metálica 

aparente, fechamentos em aço, concepção modular, unidade de imagem, planta retangular ou 

quadrada, construção pré-fabricada e industrializada –, constata-se que essa edificação inspirou a 

concepção de edificações industriais posteriores que apresentavam entre si uma analogia formal e 

funcional, e que podem ser qualificadas como um tipo, que mostram pontos de semelhança. 

1.5.2  Considerações Sobre a Pele: Processo Evolutivo 

O uso de novas técnicas estruturais até a utilização de exoesqueletos eliminou a 

necessidade dos fechamentos em alvenaria e possibilitou o uso de painéis de revestimento. Estes 

tiveram uma grande evolução nos anos 1970 e hoje existe uma ampla gama de painéis- 

sanduíche, compostos de vários materiais, aparafusados à estruturas metálicas ou encaixados por 

pressão. Estes painéis são compostos geralmente por chapas metálicas e um isolante, 
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apresentam cores, dimensões e acabamentos diversos, e  assim possibilitam ao arquiteto 

empregar uma gama bem variada de texturas de pele. (STRIKE, 2004, p. 194) 

O desenvolvimento destes painéis se iniciou com o aprimoramento dos galpões  

industriais. As placas de amianto começaram a ser trocadas por placas de alumínio de dupla face, 

com isolamento incorporado, assim surgindo os fechamentos-sanduíche. Em 1968, Farrell e 

Grimshaw acreditaram nas vantagens práticas e plásticas do material, usando-o em uma 

edificação não industrial, um prédio de apartamentos em Park Road. (Figura 1.55) A edificação 

era toda revestida em alumínio, complementada por grandes áreas vitrificadas – completamente 

inusitada para os padrões projetuais da época. (STRIKE, 2004, p. 194)  

Devido ao aprimoramento de novos revestimentos, como os plásticos reforçados com fibra 

de vidro (glass reinforced plastic – GRP), novas formas, cores e possibilidades plásticas foram 

introduzidas no mercado das fachadas painelizadas. Um exemplo deste novo tipo de painelização 

é a sede da Olivetti, em Haslemere, construída em 1972 (Figura 1.56), obra de James Stirling e 

Michael Wilford.  

               
      Figura 1.55. Park Road. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.  Figura 1.56. Olivetti. Fonte: STRIKE, 2004, p. 195. 

  Outro exemplo de uso de painéis em GRP (polyesterpanels) foi a fábrica Herman Miller 
(Figuras 1.57 e 1.58), construída em 1976, de autoria de Nicholas Grimshaw. Sobre o tipo de 
fechamento, Amery (2000, p. 74) cita: 

Os painéis de GRP podem ser substituídos por painéis vitrificados, as portas 
podem ser movidas, até as posições dos pátios internos podem ser deslocados. 
Penso que criamos um edifício que não é só altamente funcional do ponto de vista 
da fabricação, mas foi criado um ambiente de trabalho inovador, à frente de seu 
tempo. (AMERY, 2000, p. 74) 
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  Figura 1.57. Herman Miller  Visão Geral.  

  Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.           

        Figura 1.58. Herman Miller Detalhe. Fixação de painel.  
        Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.     

       

 O GRP é um painel de aparência lisa e brilhante, pode ser fabricado com ondulações e 

bordas curvas em todas as extremidades, o que imprime plástica diferenciada aos fechamentos 

painelizados. A evolução técnica dos fechamentos em painéis tem como referência o Centro 

Sainsbury de Artes Visuais (Figuras 1.59 e 1.60), da Universidade de East Anglia, em Norwich, 

construído em 1978, de autoria de Norman Foster. Para Foster: 

O Centro de Sainsbury expressou um nível do refinamento que ainda não havia sido 
explorado nestas novas estruturas leves e flexíveis. Muito mais que uma galeria 
tradicional, ele integra espaços para se apreciar arte, proporciona recreação, 
aprendizado e pesquisa, dentro de um espaço único, repleto de luz que permite 
visões primorosas da paisagem circundante. (FOSTER and PARTNERS, 2009) 

   
Figura 1.59. Sainbury Centre - Exterior.  
Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009.           

   Figura 1.60. Sainbury Centre - Interior.  
   Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009.     

      

  Neste prédio, o autor criou uma pele dupla (Figura 1.61) onde os dutos ficam embutidos, o 

que possibilita toda a manutenção da edificação “entre peles”. Criou uma grelha de ventilação nos 

fechamentos, que permite a ventilação natural e renovação do ar. A cobertura e os fechamentos 

possuem painéis vitrificados que possibilitam a entrada da luz natural. Os painéis de alumínio que 

constituem a pele são do tipo sanduíche, preenchidos com material isolante, fixados a uma estrutura 

tubular e conectados por uma junta de neopreme. Nos espaços onde se julgou necessário, os 

painéis de alumínio foram substituídos por painéis vitrificados. (STRIKE, 2004, p. 197)  
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Figura 1.61. Sainbury Centre – Croqui do Autor. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009 

A pele em painéis é característica do tipo em estrutura de aço. Até aqui, percebe-se que 

essa edificação é fruto de alguns elementos conjugados, como a descoberta de novos materiais, a 

evolução tecnológica, uma nova linguagem arquitetônica industrial de conceber espaços não 

hierárquicos, da necessidade de aprimorar a flexibilidade dos espaços de produção, da 

necessidade de maior rapidez construtiva, do desejo de criação de uma arquitetura portátil, entre 

outros.  Mas, para Strike (2004, p. 197), este tipo de edificação pode gerar um questionamento. 

Os fechamentos painelizados podem ter igual resistência e até melhor isolamento que uma 

parede de alvenaria, mas em seu interior é percebida a mesma sensação de segurança e 

proteção que os fechamentos mais pesados proporcionam? Façamo-nos outra vez a pergunta: 

está mudando a percepção humana do que é um abrigo à medida que a construção se torna mais 

leve?  Essa mudança de aspecto externo modifica o modo como se percebe o espaço interior?  

Para este autor, a sensação de leveza da edificação também pode ser corroborada pelo uso que 

os projetistas fizeram dos fechamentos envidraçados. (Figuras 1.62 e 1.63) O desenvolvimento 

destes sistemas, que permitem envoltórios completos de vidro, compõe superfícies que 

apresentam característica portante visualmente fraca, e podem fragmentar a sensação de abrigo. 

Para Serra (2004, p. 37), no que concerne a fechamentos envidraçados: 

Quando a moderna arquitetura pretende romper, com fictícias continuidades, a 
separação interior-exterior e substitui seus fechamentos opacos por parâmetros 
totalmente envidraçados, na realidade está introduzindo a desmitificação de uma 
larga tradição construtiva que, logicamente, produz em seus usuários e 
observadores certa tensão. Porém esta resposta psicológica não é a única e 
existem repercussões de ordem funcional talvez mais importantes, e entre elas se 
destacam as do tipo ambiental. 
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      Figura 1.62. Mclaren Technology Centre.  
      Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009.           

                                    
                                 Figura 1.63. Business Promotion Centre.  
                                 Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009.    

Para Strike: (2004, p. 10) 

A tendência de construir edificações mais leves expressa a maior capacidade dos 
materiais para satisfazer, com menor peso, exigências estruturais, ou de 
impermeabilização.  As construções de Norman Foster e Nicholas Grimshaw são 
exemplos destes novos sistemas de construção (...) Os painéis metálicos são 
embutidos ou aparafusados, os materiais plásticos podem ser moldados, o concreto 
armado, devido a fatores econômicos, perdeu sua capacidade de reproduzir as 
esplêndidas obras dos grandes engenheiros e arquitetos dos anos sessenta. O aço, 
o alumínio, o vidro, os plásticos moldados dominam a tecnologia de ponta.  

     Outro aspecto que contribuiu para a composição atual das edificações em estrutura 

metálica e fachada painelizada foi a pré-fabricação, que possibilitou a criação da arquitetura 

portátil, onde estrutura e fechamentos podem ser fabricados, transportados, montados e 

desmontados.  Esta arquitetura pode ter surgido como resposta às transformações rápidas por 

que a sociedade atual passa. Os avanços tecnológicos são constantes, o processo de fabricação 

dos produtos passa por rápidas mudanças, portanto os locais de produção precisam se moldar a 

novos maquinários, novas linhas de montagem, os espaços precisam ser modificados 

rapidamente e o mercado consumidor não espera, a rapidez é a palavra mestra do processo 

produtivo atual. Assim sendo, as fábricas precisam ter este aspecto “inacabado” de constante 

transformação, crescimento e adaptabilidade. Para tal, as estruturas e os fechamentos precisam 

ser facilmente montados e desmontados e adaptáveis a diversas necessidades.  

1.5.3  Tendências Recentes de Envoltório 

 A expressão arquitetônica contemporânea se volta para a estética ambiental. Strike (2004, 

p. 204) afirma: 
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Trata-se de um período em que os usuários das edificações estão exigindo níveis 
cada vez maiores de conforto, apoiados por um número crescente de legislação 
em prol de construções sustentáveis. O controle meio ambiental é imprescindível, 
e algumas formas novas de projetar surgiram como expressão arquitetônica 
natural deste novo interesse. Para controlar as condições climáticas, alguns 
arquitetos adotaram o sistema de telas ou filtros como parte integrante das 
fachadas, que muda consideravelmente a expressão da edificação. 

Um exemplo deste modelo de edificação, que utiliza a estética ambiental através de 

métodos passivos para controlar condições climáticas, foi o Pavilhão do Reino Unido, construído 

em 1992, em Sevilha, na Espanha, concepção do arquiteto Nicholas Grimshaw. A estrutura é em 

aço, pintado de branco; (Figuras 1.64 e 1.65) os fechamentos norte e sul e a cobertura são 

protegidos por uma camada isolante de poliéster; painéis localizados no telhado captam a energia 

solar e auxiliam o funcionamento das bombas que retiram a água do reservatório e banha a 

fachada leste que é vitrificada, (Figuras 1.66 e 1.67) assim a energia solar é aproveitada para 

arrefecer a edificação. A parede oeste do pavilhão é composta por containers de aço, empilhados, 

preenchidos com água e impermeabilizados. Eles atuam como um controle térmico, moderando a 

variedade de temperatura diária, absorvem lentamente o calor durante o dia e se resfriam à noite. 

(STRIKE, 2004, p. 203-205) 

                          
      Figura 1.64. Pavilhão Britânico – Visão Geral.  
      Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.           

  Figura 1.65. Pavilhão Britânico – Estrutura.  
  Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.    

  
Figura 1.66. Pavilhão Britânico – Interior.  
Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.                    

Figura 1.67. Pavilhão Britânico. – Detalhe Fachada Leste.  
Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.    
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O aprimoramento de novos tipos de vidro e fechamentos painelizados contribuiu para o 

conceito de pele inteligente. Estes envoltórios controlam e ajustam automaticamente sua 

envolvente, adequando-se às condições climáticas locais. Quando há grande incidência de 

radiação solar, os protetores solares podem ser acionados; já na ausência da radiação, estes 

podem ser recolhidos. Desta forma, o aspecto da fachada pode mudar constantemente.  

  Um aspecto também significativo no desenho meio ambiental foi o desenvolvimento do uso 

do vidro em diferentes situações, por exemplo, como fechamento ou suporte estrutural. Os painéis 

fotovoltaicos podem ser anexados a vidraças, sem obrigatoriamente serem posicionados na 

cobertura, incorporando-se à própria pele da edificação.  

1.5.4  Síntese de Acontecimentos que Marcaram a Concepção Fabril 

 O sistema fabril afastou os trabalhadores das pequenas oficinas e os agrupou em grandes 

áreas, dando origem à edificação fabril. Inicialmente, estes espaços eram construídos para abrigar 

máquinas e homens; assim sendo, aspectos como salubridade, racionalização dos processos, 

condição de trabalho versus produção não possuíam importância. O tempo era considerado o 

único fator decisivo. O pensar do industrial era: quanto maior o tempo de trabalho, maior a 

produção. Não importava o como fazer nem tampouco o onde fazer. Esta mentalidade fez com 

que industriais e engenheiros projetassem e construíssem espaços inapropriados, internamente 

sem condições mínimas laborais, e na sua relação com o entorno, uma fonte de poluição e 

desagrado à população.   

Alguns fatos, ao longo dos anos, imprimiram no arquiteto de indústrias mudanças no ato de 

projetar. Além das características inerentes a estas tipologias, os avanços tecnológicos 

introduziram transformações consideráveis no projeto fabril. Por exemplo, a evolução estrutural, 

que possibilitou maior flexibilidade nos espaços devido ao aumento dos vãos entre os pilares, 

janelas com maiores vãos e a possibilidade de a edificação ter mais de três andares, o que 

modificou a plástica e volumetria das fábricas. 

  A necessidade de produção e as dificuldades econômicas advindas da Segunda Guerra 

Mundial geraram outro tipo de indústria, a Dual-Purpose, aquela que não era projetada para um 

fim, mas para qualquer empresário que ainda tivesse capital para comprar ou alugar um espaço 

para produção. No pós-guerra (Segunda Guerra) também observou-se a necessidade de maior 

entrosamento dos vários sistemas de engenharia: não era mais concebível esperar os 

especialistas projetarem sistemas que se ajustassem no projeto concluído de um arquiteto.  
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 Pode-se dizer que, no período imediatamente pós-guerra, a preocupação com a 

especificidade de cada projeto industrial cedeu lugar ao imediatismo incitado pela necessidade de 

produção, pois era preciso reestruturar rapidamente uma economia afetada pela guerra. 

Nos anos 1960 e 1970, o projeto industrial incorporou as questões de valorização 

ambiental, o surgimento de novos materiais e a utilização de tecnologia de ponta na construção.  

  

Nos anos 1960, os industriais e projetistas se viram obrigados a pensar o espaço não só 

para satisfazer as necessidades de produção, mas também para oferecer benefícios aos 

operários. Os arquitetos consolidaram a ideia de que não era preciso adotar uma única tipologia 

plástica para atender o projeto fabril.    

Os anos 1970 foram marcados pelo início do movimento ambiental. Nestes últimos 30 

anos, a consciência mundial quanto aos cuidados ambientais se solidificou, no entanto, os países 

em desenvolvimento, na década de 1970, adquiriam plantas fabris com potencial altamente 

poluidor e atualmente procuram se moldar a um novo paradigma mundial de edificação.   

O conceito de arquitetura industrial da atualidade incorporou a seus princípios a 

humanização e outros elementos de suporte ao operariado, como creches, áreas de lazer, jardins, 

espaços arborizados, entorno agradável. A edificação precisa possuir adaptabilidade a novas 

tecnologias e necessidades de produção, a edificação se “adéqua” ao mercado.  

No que se refere à concepção fabril, verifica-se que esta sofreu influência dos movimentos 

arquitetônicos, dos avanços tecnológicos das diferentes formas de organização do trabalho e de 

fatores socioeconômicos que marcaram toda a humanidade. Consequentemente, estes diferentes 

aspectos foram solicitando ao projetista a transformação da arquitetura industrial, e serão melhor 

visualizados na tabela 1.1, a seguir. 
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Tabela 1.1. Concepção Industrial. Fonte: O Autor.

DATA ACONTECIMENTO CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS 

1760 

a 

1766 

A Revolução Industrial se restringe à 
Inglaterra; 

Construção da primeira fábrica moderna, a 
Soho Manufactory; 

Aperfeiçoamento da máquina a vapor;  

Surgimento do modelo fabril da atualidade; 

Matthew Boulton, juntamente com Josiah 
Wedwood, ambos donos de fábricas, são 
precursores da preocupação com as 
condições humanas no trabalho (fomentaram 
escolas, dispensários e implantaram um 
benefício recebido pelo operário quando este 
adoecia). 

Surgem os primeiros modelos fabris que 
possuíam maquinário em grande escala e 
mecanização, que embasavam o conceito de 
trabalho ligado a produtividade. 

Ainda persistia a ideia de edificações sujas, 
repletas de fuligem, feias e com condições 
insalubres no seu interior. 

Idos de 
1796 

Construção da primeira ponte suspensa de 
metal; 

Arquiteto perde valor como construtor; 

Os engenheiros passaram a construir as 
indústrias, e os arquitetos, a decorar suas 
fachadas.  

Edificações industriais seguindo o modelo da 
habitação. Possuíam, em sua maioria, pé-
direito baixo, dimensões reduzidas das 
janelas, ventilação quase inexistente, 
iluminação precária.  

A alvenaria era autoportante de pedras e 
tijolos, guardava verticalidade de no máximo 
três andares. 

1850 

a 

1900 

A Revolução Industrial espalha-se, atingindo 
Europa, Estados Unidos, Japão e Rússia. A 
indústria de bens de produção se 
desenvolve, as ferrovias se expandem; 
surgem novas formas de energia (a 
hidrelétrica e a derivada do petróleo). Há 
inovações nos transportes com a invenção 
da locomotiva e do barco a vapor. 

1851 Construção do palácio de cristal, sua 
contendo. 

Estrutura pré-fabricada de ferro e revestida de 
vidro.  
Marco no uso da estrutura metálica e pré-
fabricada. 

1880 Arquiteto alemão Albert Kahn imigra para os 
EUA. 

Albert Kahn desenvolveu um novo estilo de 
arquitetura industrial, onde o concreto armado 
substituiu a madeira nos telhados, paredes e 
vigas, dando maior resistência contra o fogo e 
maiores espaços entre as colunas no interior 
das edificações. 

1890 

Aperfeiçoamento do concreto armado pelo 
engenheiro francês Hennebique.  

Engenheiro dos EUA desenvolve forma mais 
simples e mais barata de concreto armado. 

Inserção de janelas largas e mais andares nas 
edificações em função do aperfeiçoamento do 
concreto armado, imprimindo uma nova 
plástica ao projeto industrial. 

1895 Fundação da Albert Kahn Associates, 
empresa que fez projetos industriais nos 
cinco continentes. Seu fundador contribuiu 

Kahn estabelece um novo modelo na 
arquitetura industrial, uma edificação forte, à 
prova de fogo, barata de erigir, com espaço 
interior desobstruído pelos pilares, que agora 
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para a criação de um novo tipo de arquitetura 
industrial. 

possuem maior espaçamento entre si. 

1903 
Primeira fábrica de concreto armado 
(Packard em Detroit) é projetada nos EUA, 
por Albert Kahn. 

1909 

Peter Behrens (design alemão) projeta uma 
fábrica – AEG – com estrutura de metal e 
grandes aberturas laterais, que se tornou um 
clássico exemplo de arquitetura moderna. 

Quebra com conceitos anteriores de 
arquitetura industrial. 

Inserção dos conceitos de flexibilidade, 
horizontalidade, funcionalidade. Início do 
pensamento sobre localização facilitando o 
transporte da produção (localização das 
indústrias próximo a uma doca ou estrada de 
ferro). 

Inserção dos conceitos de economia nas 
indústrias através da redução de custos 
operacionais, minimização das circulações e 
ganho de tempo.  

Crescimento da produção em massa. 

1910 
Encontro de Ford com Kahn, que começa a 
construir as fábricas para o empresário. 

1911 
a 

1913 

Construção da fábrica Fagus - arquitetos 
Walter Adolph Gropius e Adolf Meyer. 

Aparece pela primeira vez uma fachada 
completa em vidro e quinas sem pilares.  
Nesta fachada os pilares são estreitados. 
Os telhados planos se consolidam. 
Inserção do conceito de cubo puro. 
Outra qualidade excessivamente importante 
na fábrica Fagus foi a quebra da separação 
drástica interior e exterior, graças ao pano de 
vidro na fachada. 

1914 
a 

1918 

Primeira Guerra Mundial  – acontecem 
mudanças nas relações de trabalho. Com a 
automação, o operário passou de 
especialista a operador de botões. 

Sem alterações consideráveis. 

1918
a 

1939 Período entreguerras 
Arquitetura marcada por dois princípios: 
desenho funcional e execução adequada. 

1925 
a 

1931 

Construção da fábrica Van Nelle, em 
Roterdam.  

Projeto caracterizado por combinar luz natural 
e artificial, por possuir espaços flexíveis, 
telhado plano, fachada em pano de vidro e 
linha de montagem perfeita, considerando a 
tecnologia da época. 

1939 
a 

1945 
Segunda Guerra Mundial 

Indústrias emergenciais, possuindo uma 
mesma estrutura padrão. 
Retirada gradativa das janelas das edificações 
fabris, consequentemente, maior uso de 
condicionamento mecânico e intensificação do 
uso da iluminação artificial. 

1946 
 até 

 anos 1970

Pós-guerra 
Imediatamente após a Segunda Guerra 
houve certa repetição de modelos fabris, 
pela urgência da produção e falta de capital. 

Maior preocupação em oferecer aos operários 
melhores condições de conforto. 
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Incorporação do cimento amianto nas 
coberturas. 

Observação de facilidades do entorno (ex: 
disponibilidade de mão de obra, proximidade 
com a fonte da matéria-prima e mercados 
consumidores e condições de moradia 
próxima). 

Preocupação com tratamento acústico e 
segurança contra incêndio. 

Implantação e cuidados com a localização de 
vestiários, refeitórios, estacionamentos e 
escritórios. 

Construção em 1966 da edificação industrial 
Reliance Controls. 

Anos 1970 
Movimento da Valorização Ambiental 
Migração de indústrias altamente poluidoras 
para os países de Terceiro Mundo. 

Importação de modelos arquitetônicos 
industriais para os países de Terceiro Mundo. 

Anos 1980 
até a 

atualidade 

Consolidação dos conceitos de 
sustentabilidade. 

Prédios com alta tecnologia, para garantir 
eficiência energética e atingir programa que 
atenda às questões sustentáveis.  

Edificações bem ventiladas e utilização de 
iluminação natural, gerenciamento dos 
princípios de reciclagem, criação de 
elementos que diminuam gastos com água, 
atenuação dos níveis de ruído e poluição em 
geral, critérios rigorosos quanto às questões 
ergonômicas e de segurança nas atividades 
de trabalho. Flexibilidade e humanização, 
planta livre, setorização das atividades fabris, 
tratamento e integração com o entorno, 
clareza e elegância na estrutura e nova forma 
arquitetônica. 

 Hoje a indústria passa por outra transformação. Se antes ela demandava um grande 

número de operários para supervisionar e operar seus maquinários, agora, com maior automação 

das plantas fabris, a quantidade de operários em seu interior está sendo diminuída, o que gera 

necessidade de espaço interior diferenciado.   

A arquitetura de fábricas tende a agregar constantemente novos avanços tecnológicos em 

seus processos, e solicita ao projeto uma plástica mais arrojada e elaborada. 

 A concepção fabril evoluiu com as novas necessidades da sociedade. Entretanto, apesar 

de todas as modificações que ocorreram no espaço fabril, ele ainda mantém sua essência 

primeira, que é a de acolher processos, abrigar o homem, gerar produtos e riqueza. Resta aos 

profissionais da área de projeto valorizar este espaço, buscando imprimir qualidade, integrando o 

funcional, a forma e a eficiência, procurando satisfazer as necessidades do usuário, do processo e 

do empregador.  
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CAPÍTULO II - O TIPO SEGUNDO A TEORIA DA ARQUITETURA – FUNDAMENTOS 

PARA CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE TIPOLOGIAS 

2.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo tem como objetivo definir o conceito de tipo e apresentar 

fundamentos para caracterização e análise de tipologias.  

Para identificar um tipo industrial, toma-se como referência o conceito básico de que 

existem elementos similares que se repetem em algumas edificações, e, para reconhecê-

los, é necessário definir um método de análise.  

Assim, tomam-se como base princípios compositivos e propriedades da forma, 

características técnicas e de concepção – aqui definidos como requisitos elementares à 

concepção da edificação fabril.  

2.2 - CONSTRUÇÃO DO TIPO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL - CONCEITO DE TIPO  

2.2.1 - Definição de Tipo em Arquitetura 

Para caracterizar tipos de arquitetura industrial fez-se necessário buscar referências 

em teóricos da arquitetura estudiosos deste tema.  

  O conceito de tipo remonta aos séculos XVIII e XIX, quando os pesquisadores de 

arquitetura - como, por exemplo, Quatremère de Quincy e Viollet-le-Duc1, D’Alembert e 

Diderot2 - buscavam o conceito de tipo e modelo.  

Segundo Nesbitt (1995, p. 267), no período pós-moderno alguns teóricos revisitaram 

o conceito de tipo, anteriormente considerado como a essência da arquitetura. Giulio Carlo 

Argan foi o precursor da retomada do conceito, quando publicou o artigo “Sobre a tipologia 

em arquitetura”. Posteriormente Aldo Rossi e Rafael Moneo procuraram rever o conceito 

baseando-se na definição de Quatremère de Quincy, tratadista francês, que se refere à 

palavra tipo como: “indica menos a imagem de alguma coisa a ser copiada ou imitada com 

perfeição do que a ideia de um elemento que deve servir de norma para o modelo.”  

                                                
1 Nos dicionários em que organizaram.  
2 Na enciclopédia que organizaram, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts & des métiers. 
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O interesse pela retomada do estudo do tipo é um dos aspectos da pesquisa pós-

moderna. Segundo Nesbitt (1995, p. 267), este interesse se deu na tentativa de 

comprovação da importância do significado, que estabelece continuidade com a história, 

entendida pelo movimento pós-moderno como necessária para a legibilidade da arquitetura 

no interior de uma cultura. Este pensamento se dava em contraposição a alguns 

fundamentos da arquitetura do movimento moderno. Colin (2004, p. 25) cita algumas das 

ideias que constituíam fundamentos da arquitetura moderna: 

(...) A leveza, contrária à ideia de massa da arquitetura tradicional; o 
funcionalismo, o espaço determinado por dados funcionais, não formais; a 
antimonumentalidade, ou seja, a eliminação de elementos expressivos por 
seu porte e simbolismo, este também um dado da arquitetura tradicional; a 
racionalidade, a justificação de qualquer elemento pela sua condição de 
universalidade; anti-historicismo, uma marca da suposta autossuficiência 
dos novos tempos, sem recorrência ao passado; o antirregionalismo, a 
pretensão de uma formulação geográfica abrangente; e, finalmente, a 
dessemantização, isto é, o enfraquecimento da relação entre o objeto 
arquitetônico e possíveis significados, uma clara objeção à teoria 
associacionista do ecletismo. 

Considerando, segundo Colin (2004, p. 53), que o pós-moderno seria um estilo, ou 

um ponto de vista que se opõe ou substitui o moderno, e que a arquitetura pós-moderna se 

refere a tendências arquitetônicas que se contrapõem a alguns princípios do movimento 

moderno, justifica-se essa retomada ao conceito de tipo como a busca do significado e 

historicismo em arquitetura.  

Argan em Uma nova agenda para a arquitetura cita: (1995, p. 268-270) 

Há uma analogia óbvia entre tipologia arquitetônica e a iconografia. A 
tipologia pode não ser o fator determinante do processo de criação, mas é 
tão fácil encontrá-la quanto a iconografia nas artes figurativas, apesar de 
sua presença nem sempre saltar à vista (...) A criação de um “tipo” depende 
da existência de uma série de construções que tenham entre si uma 
evidente analogia formal e funcional (...) No processo de comparação e 
justaposição das formas individuais para determinar o tipo, são eliminadas 
as características particulares de cada prédio, permanecendo apenas 
aquelas que são comuns a todas as unidades da série. 

Para Argan (2004, p. 66-67), não pode ser contestado que tipologias arquitetônicas 

se formaram e foram transmitidas pela literatura e pela prática da arquitetura. O nascimento 

do tipo está condicionado ao fato de já existir uma série de edifícios que têm entre si uma 

analogia formal e funcional. Quando um tipo se fixa na prática ou na teoria arquitetônica é 

porque ele já existe em uma determinada condição histórica da cultura, como resposta a um 

conjunto de exigências ideológicas, religiosas ou práticas. O autor acredita que mesmo 

sendo possível adotar um número significativo de tipos e subcategorias de tipos, as 
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tipologias arquitetônicas formais normalmente podem ser diferenciadas segundo três 

principais categorias: as que compreendem a “configuração completa” das construções, as 

dos grandes elementos construtivos ou elementos estruturais básicos, e aquelas onde se 

enquadram os elementos decorativos. Exemplificando, na primeira categoria se incluem as 

edificações com planta longitudinal ou centralizada; na segunda, as edificações de tetos 

planos ou curvos, os sistemas de vigas e arcos; e na terceira se enquadram os elementos 

decorativos. 

Considerando a classificação citada anteriormente, fica evidente que o tipo está 

intimamente ligado ao processo de criação do arquiteto, ou seja, pode-se ter tipo de planta, 

de sistema estrutural e de tratamento da superfície. 

Argan em Uma nova agenda para arquitetura (2007, p. 269) se vale da comparação 

entre tipo e modelo para melhor delimitar o conceito de tipo: 

O modelo, entendido como parte integrante da validação prática de uma 
arte, é um objeto a ser imitado pelo que é; o tipo, por outro lado, é uma 
coisa com relação à qual pessoas diferentes podem imaginar obras que não 
têm uma semelhança óbvia entre si. Tudo é perfeito e bem definido no 
modelo; no tipo tudo é mais ou menos vago. Portanto não há nada na 
definição de tipos que desafie a influência do sentimento e da inteligência 
(...) o tipo é aceito mas não imitado, o que significa dizer que a repetição do 
tipo exclui o processo de criação denominado de mimese. 

Para melhor compreensão do raciocínio do autor, devemos nos remeter ao conceito 

de criação das formas arquitetônicas. De acordo com Mahfuz (2007, p. 2), as formas 

arquitetônicas são geradas de quatro maneiras, pelos métodos inovativo, normativo, 

tipológico e mimético.  

No método inovativo, tenta-se resolver um problema que não foi encontrado 

anteriormente ou uma situação de projeto já solucionada de maneira diferente. Pode-se 

atribuir a origem deste método aos grandes construtores que se deparavam com problemas 

nunca antes encontrados e os resolviam intuitivamente no processo de “tentativa e erro”. O 

objeto deste método é o de criar algo que não existia anteriormente no campo da 

arquitetura.  

Devido à criação arquitetônica ser vasta e aos artefatos criados ao longo dos séculos 

serem inúmeros, é muito difícil haver originalidade arquitetônica da planta, tanto no aspecto 

formal quanto no funcional, logo este método está muito ligado a criação de detalhes ou 
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elementos menores na edificação ou no espaço urbano, como a criação de pórticos, 

aberturas, colunas etc. (MAHFUZ, 2007, p. 2) 

No método normativo as formas são criadas com o auxílio de normas estéticas, ou 

seja, princípios reguladores. Segundo Mahfuz (2007, p. 2), existem várias normas estéticas, 

mas três são as mais usadas: o sistema de coordenadas, os sistemas proporcionais e o uso 

das formas geométricas.  

O sistema de coordenadas é caracterizado por linhas que se cruzam, com 

dimensões e direções constantes. Podem ser chamadas de malhas bidimensionais ou 

tridimensionais. A primeira aplica-se basicamente à planta, e a segunda, à volumetria da 

edificação. Já o sistema proporcional é usado para criar senso de ordem e equilíbrio entre 

os elementos compositivos. Exemplos deste sistema são o Modulor, a Seção Áurea, o Ken. 

O terceiro sistema consiste no uso de formas geométricas, ou seja, a esfera, o cubo, a 

pirâmide, o cilindro, o paralelepípedo e quaisquer figuras geométricas que estes volumes 

possam gerar.  

O método normativo é usado basicamente para criar senso de ordenação entre as 

partes da edificação e também pelo fato de o arquiteto possuir maior controle e segurança 

das características formais e dimensionais da edificação. (MAHFUZ, 2007, p. 3) 

O método tipológico baseia-se em tipos. Projetar por este método é usar tipos como 

parte do processo de projeto, o que se justifica por haver alguma similaridade formal, uma 

analogia entre uma edificação já existente e a solução para um problema que se apresenta 

para o arquiteto. Ou seja, o uso do tipo se faz pela analogia entre as partes.  

Projetar de modo tipológico significa também que as formas não estão associadas às 

funções para as quais foram projetadas, os objetos arquitetônicos podem adquirir ao longo 

do tempo multiplicidade funcional. O uso do tipo permite ao arquiteto se referenciar em 

todas as fontes que a história da arquitetura lhe apresenta e utilizar estas formas e soluções 

de maneira a projetar com seu auxílio, e ainda permite a criação de obras que não se 

assemelhem.  (MAHFUZ, 2007, p. 4) 

O método mimético (do grego mímesis, “imitação”) é usado quando as novas 

edificações são projetadas imitando modelos já existentes. Escolhe-se um modelo a ser 

imitado, que se reconhece como sendo o ideal, aquele que se apresenta como a melhor 

solução para determinado problema. Este método imita modelos segundo a definição de 
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Aristóteles de mimese, interpretando-os e adaptando-os. Devido à transposição de um 

modelo no tempo e no espaço, é impossível que haja uma cópia perfeita; sempre haverá 

uma adaptação e certo grau de criação. 

Nos anos de reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial novas 

questões surgiram, dentro do estilo internacional, que inviabilizavam a continuidade pura e 

simples daquela ideologia. (COLIN, 2004, p. 28) Dentro desta nova orientação ideológica, 

novas tendências surgiram; uma delas foi o neorracionalismo, liderado por Aldo Rossi. O 

grupo liderava crítica contra o internacionalismo e a doutrina funcionalista do movimento 

moderno segundo a qual a função determina a forma. (NESBITT, 1995, p. 384) Os 

neorracionalistas propugnavam a volta à tipologia como uma crítica pós-moderna que 

enfatizava a continuidade histórica, simbolizada pela presença de tipos. 

Segundo Rossi: (2001) 

O tipo vai se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e com as 
aspirações de beleza; único, mas variadíssimo em sociedades diferentes, 
ele está ligado à forma e ao modo de vida. Por conseguinte, é lógico que o 
conceito de tipo se constitua em fundamento da arquitetura e retorne tanto 
na prática como nos tratados. (ROSSI, 2001, p. 25) 

Rossi (2001, p. 25) faz referência à edificação compreendendo três objetos 

principais: a situação, a forma e a distribuição das suas partes. O autor diz: “Penso o 

conceito de tipo como algo permanente e complexo, um enunciado lógico que está antes da 

forma e o constitui.” Para melhor ilustrar o conceito de tipo, afirma que existe um princípio 

elementar nas invenções dos homens, e é a isso que se deve chamar de tipo em 

arquitetura.   

Rossi (2001, p. 27-29) também se baseia na citação de Quatremère de Quincy para 

definir tipo, evidenciando que na arquitetura há um elemento que desempenha um papel 

próprio e que está presente no modelo; este “algo” de fato seria a regra.  

Se esse algo, que podemos chamar de elemento típico, ou simplesmente 
tipo, for uma constante, poderá ser encontrado em todos os fatos 
arquitetônicos (...) o tipo é, pois, constante e se apresenta com 
características de necessidade; mas mesmo determinadas, elas reagem 
com a técnica, com as funções, com o estilo, com o caráter coletivo e o 
momento individual do fato arquitetônico (...) aceitemos que a tipologia é a 
ideia de um elemento que desempenha um papel próprio na constituição da 
forma e que é uma constante. 
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Para Nesbitt (1995, p. 377), a analogia explica o recurso utilizado por Rossi para o 

uso de tipos: “determinadas formas de máxima clareza que despertam uma espécie de 

memória coletiva.” Rossi em Uma nova agenda para a arquitetura (1995, p.381), referindo-

se à razão pela qual produz a variação da mesma forma, cita: 

(...) sempre existe uma repetição mais ou menos consciente na obra de 
qualquer pessoa que trabalhe continuadamente como artista. No melhor dos 
casos, isso pode levar a um processo de aperfeiçoamento (...) 

Segundo Nesbitt (1995, p. 378) em Uma nova agenda para a arquitetura, um dos 

primeiros estudos pós-modernos a afirmar que o recurso de tipologias é necessário na 

concepção foi o ensaio “Tipologia e metodologia do projeto”, de Alan Colquhoun: 

“Colquhoun vê na transformação de soluções passadas (pelo uso, por exemplo, da tipologia 

como método de projeto) um meio de reconhecer o papel das soluções precedentes na 

concepção do projeto.”  

De acordo com Montaner (1997, p. 110), o conceito contemporâneo de tipo tem 

origem na citação de Max Weber:  

É possível estabelecer conceitos limites ideais, com os quais a realidade 
pode ser medida e comparada com o fim de ilustrar determinados 
elementos significativos. Estes tipos ideais sociais são abstrações ou 
construções racionais que atuam como modelos de referência, como 
artifícios historiográficos. Tais tipos devem ser verificados e quando 
demonstram inadequação ou envelhecimento, devem mudar e ser 
repropostos. 

Para Mahfuz (2007, p. 2), as diferentes formas de processo de criação (inovativo, 

normativo, tipológico e mimético) apresentam um ponto comum, que é o uso de analogias 

como instrumento de geração da forma.  A analogia não significa que o novo objeto deva ter 

identidade total com o objeto que o inspirou, mas sim semelhanças entre os elementos 

constituintes de dois ou mais objetos.  

Mahfuz (2007, p. 4) cita: 

Todo edifício pode ser reduzido conceitualmente a um tipo, ou seja, é 
possível abstrair-se a composição de uma edificação até o ponto em que se 
veem apenas as relações existentes entre as partes, deixando-se de lado 
as partes propriamente ditas. Projetar pelo método tipológico é usar tipos 
como parte do processo de novos artefatos arquitetônicos. O uso de um 
determinado tipo é geralmente justificado pela existência de alguma 
afinidade estrutural ou, em outras palavras, uma analogia entre um 
precedente e o problema que temos na prancheta.  
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Mahfuz (2007, p. 4) afirma que os tipos podem ser empregados de duas maneiras, 

uma histórica e a outra não histórica. O uso histórico teria como finalidade dar significado a 

uma forma por meio de associação com uma edificação ou objeto já existente, sendo o tipo 

um ponto de partida para o projeto, representando um elemento de significação. O uso não 

histórico do tipo o dissocia de sua condição histórica, de sua cultura original e de sua escala. 

Exemplificando: um tipo retirado de uma casa pode gerar um palácio e vice-versa. 

O presente trabalho de tese considera a noção de tipo na arquitetura com base 

principalmente em Argan, Mahfuz e Rossi para compor o conceito de tipos industriais. 

 Argan define tipo como sendo uma série de construções que têm entre si uma 

analogia formal e funcional, ou seja, um ponto de semelhança.   

  

Mahfuz (2007) explica: “todo edifício pode ser reduzido conceitualmente a um tipo”. 

Outro aspecto relevante para corroborar o conceito de tipos industriais é quando Argan cita 

que a construção do tipo pode estar relacionada a elementos estruturais básicos, logo a 

tipologia vai ser definida por um conjunto de configurações, que vão lhe dar caráter. Por 

exemplo, pode-se ter a estrutura em aço e a utilização de fechamentos diferenciados como 

constituindo uma tipologia.  

Rossi (2001, p. 27-29 ) define tipologia como “um elemento que desempenha um 

papel próprio na constituição da forma e que é uma constante”.   

   

Para Mahfuz (2007, p. 4), “arquitetura pode também ser classificada através de tipos 

funcionais, baseada em constantes organizacionais e estruturais”. Assim pode-se considerar 

que a função, o material construtivo e o fechamento já constituiriam um tipo.

Ainda que para Argan (2004, p. 66) possam se identificar quantas classes e 

subclasses tipológicas se queira, os tipos aqui apresentados se nortearão pelo seguinte 

esquema, baseando-se na definição deste autor: “Para a determinação do tipo são 

eliminados os caracteres específicos dos edifícios isolados e são conservados todos os 

elementos que comparecem em todas as unidades da série.” 

Partindo do princípio que os elementos que compõem o tipo desempenham papel 

próprio na constituição da forma, sua composição pode gerar certa similaridade de formas, 

dado que no tipo nada é preciso, há certa indefinição. O conceito da palavra forma tal como 

se vê no Dicionário Aurélio é: “Do latim forma. Os limites exteriores da matéria de que é 
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constituído um corpo, e que conferem a este um feitio, uma configuração, um aspecto 

particular.” 

Conforme cita Gomes Filho (2004, p. 41):  

A forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo. A 
forma nos informa sobre a natureza da aparência externa do objeto. Tudo 
que se vê possui forma. A percepção da forma é o resultado da interação 
entre o objeto físico e o meio de luz agindo como transmissor de 
informação, e as condições e as imagens que prevalecem no sistema 
nervoso do observador, que é em parte determinada pela própria 
experiência visual. 

Tomando como referência o conceito de tipo pode-se chegar ao ponto em que 

quanto maior o número de elementos encontrados nas obras, maior o refinamento, e a 

repetição destes elementos reforçam o conceito. Uma obra que conjuga todos os elementos 

do tipo aproxima-se do conceito de modelo. 

2.3 - LEITURA VISUAL DA FORMA - UMA METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO E 

ANÁLISE DE TIPOLOGIAS 

Como o objetivo desta tese é identificar um tipo de arquitetura industrial e verificar a 

transposição de determinado tipo ao clima tropical quente úmido, faz-se necessária a 

interpretação do tipo que utilizará como uma das ferramentas a análise gráfica, que tem 

como objetivo identificar elementos comuns ao tipo e assim o caracterizar. Como auxiliar 

nesta análise é necessário compreender as categorias conceituais e algumas das 

propriedades da forma. Os conceitos aqui utilizados tiveram como referência: (CHING, 

2006), (CHING, 2005), (ARNHEIM, 1998), (CHARLESON, 2009), (GOMES FILHO, 2004), 

(GOMES FILHO, 2003) (RASMUSSEN, 2002), (BAKER, 1998), (BAKER, 1996), (DI 

TRAPANO, 2008) e (LASEAU, 1982).  

A identificação do tipo vai caracterizar uma forma com propriedades visuais 

similares, que, por sua vez, vão compor a forma da edificação e caracterizar sua expressão. 

Para Arnheim (1988, p. 206-207) a expressão é uma qualidade inerente à aparência 

perceptiva dos objetos e eventos, ela é a própria dinâmica da forma visual. Essa expressão 

pode ser interpretada através da observação de alguns elementos de composição da forma.  

A palavra forma pode evocar diferentes explicações, pode expressar diferentes 

sentidos. Por exemplo: aparência - a forma de um objeto; na filosofia, em Aristóteles - 
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configuração sensível, estrutura inteligível de uma coisa; em Hegel - figura de efetividade, 

logo figura de exterioridade que o conteúdo interior de uma coisa necessariamente dá; nas 

belas-artes - estrutura expressiva, plástica, da obra de arte. Organização de sons, cores, 

linhas, massas e vazios ou movimentos, animada por um conteúdo. (LAROUSSE, 1998)  

Para a teoria da Gestalt3, a arte se funda no sentido da pregnância da forma, ou seja, 

harmonia, equilíbrio e clareza são fatores fundamentais na percepção de imagens para os 

seres humanos. Se tomarmos como referência a fundamentação teórica da Gestalt, 

assume-se como verdade que a excitação cerebral se dá por extensão, não existe na 

percepção da forma o processo posterior de associação das diferentes sensações, a 

percepção é imediata, a sensação já é de forma, é global e una.  Os elementos que 

compõem o todo não são percebidos um a um, há unidade na compreensão do objeto, seja 

uma obra de arte, uma máquina ou uma edificação. (GOMES FILHO, 2004, p.19) 

A teoria gestaltista estabelece que o ser humano não vê partes isoladas, mas 

relações, que resultam em sensação global. Explica-se tal fato devido ao sistema nervoso 

central possuir um dinamismo autorregulador que espontaneamente organiza as formas em 

todos de maneira unificada e coerente.  

A Gestalt preconiza que existem forças internas e externas que regem a percepção 

visual, sendo as externas caracterizadas pela estimulação da retina e tendo origem nas 

condições de luz que incidem sobre o objeto observado. As internas são as que permitem a 

percepção segundo uma ordem determinada e se processam segundo uma relação ligada a 

certo número de leis da organização da forma, são elas: segregação, unificação, 

fechamento, boa-continuação, proximidade e semelhança, mas existe um princípio geral e 

mais importante que é o da pregnância da forma. O grau de pregnância de qualquer objeto 

pode ser verificado da seguinte maneira: quanto melhor a organização visual em termos de 

facilidade de compreensão e interpretação, maior será a pregnância. A teoria gestaltista 

pode ser resumida conforme a máxima da escola: “Vemos as coisas como a vemos por 

causa da organização (forças internas) que se desenvolve a partir do estímulo próximo 

(forças externas)”. (GOMES FILHO, 2004, p. 20) 

  

Para esta pesquisa, a conceituação de forma será aquela considerada em 

arquitetura e conceituada pelos estudiosos deste tema, citados a seguir:  

                                                
3 Escola de psicologia experimental que atuou principalmente no campo da teoria da forma, e, após sistemáticas 
pesquisas, apresentou teoria sobre o fenômeno da percepção. 
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Para Ching (2005, p. 34), forma e espaço constituem os meios cruciais da 

arquitetura, porém o autor não desmerece seus aspectos funcionais, sociais, políticos e 

econômicos, acredita que a forma e o espaço podem ser meios para solucionar um 

problema em resposta a condições de função, propósito e contexto.  

Em arte e projeto, frequentemente utilizamos o termo forma para denotar a 
estrutura formal de um trabalho – a maneira de dispor e coordenar os 
elementos e partes de uma composição de forma a produzir uma imagem
coerente (...) é o aspecto externo, a estrutura de algo, que se distingue de 
sua substância ou material. 

Um grande número de pessoas julga a arquitetura pela sua aparência externa, sua 

imagem. Na verdade, durante séculos a arquitetura, a escultura e a pintura têm sido 

denominadas as belas-artes, ou seja, as artes envolvidas com o belo e que agradam os 

olhos; já o arquiteto julga uma edificação não só por sua aparência, mas também por outros 

fatores que lhe interessam. (RASMUSSEN, 2002, p. 17) 

 O arquiteto estuda plantas e sua funcionalidade, cortes, fachadas e a harmonização 

destes elementos, bem como precisa cumprir com um programa previamente estabelecido. 

Conforme cita Rasmussen: (2002, p. 8-10) 

O arquiteto trabalha com forma e volume, à semelhança do escultor, e tal 
como o pintor, trabalha com cor. Mas, entre as três artes, a sua é a única 
funcional. Resolve problemas práticos (...) A arquitetura é uma arte 
funcional muito especial; confina o espaço para que possamos residir nele, 
e cria a estrutura em torno de nossas vidas. O arquiteto prepara o palco 
para uma longa e demorada performance, a qual deve ser suficientemente 
adaptável para acomodar improvisações. O seu edifício deve, de 
preferência, estar à frente do seu tempo quando é projetado, a fim de que 
possa acompanhar a marcha dos tempos enquanto se mantiver de pé. 

Fica claro que, para Rasmussen, o diferencial em arquitetura são a utilidade, a 

flexibilidade e a durabilidade. Assim, tanto a forma como a funcionalidade são aspectos 

essenciais na composição da edificação. 

Guadet (apud BANHAM, 2003) acreditava que a composição das edificações podia 

ser executada a partir de um duplo ponto de vista, adaptá-los a programas definidos e às 

suas necessidades materiais, ou seja, compor seria usar o que é conhecido e elementos da 

arquitetura (paredes, aberturas, abóbadas, telhados) seriam os materiais da composição. 

 Segundo Banhan (2003), a abordagem de Guadet era particular, que seria reunir 
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membros funcionais e estruturais a fim de constituírem volumes funcionais, e estes, 

reunidos, comporiam a edificação como um todo. (BANHAN, 2003, p. 36) 

 Para Ching (2006, p. 73), a composição é o arranjo das partes ou dos elementos, em 

proporção ou relação adequada, de modo a formarem um todo unificado. Assim, a forma é 

concebida segundo o arranjo e a coordenação das partes de uma composição, de modo a 

produzir imagem coerente. 

Conforme cita Aristóteles (apud GOMES FILHO, 2004, p. 39): “A forma pode ser 

definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo4. De um modo mais prático ela nos 

informa sobre a natureza da aparência externa de alguma coisa. Tudo que se vê possui 

forma.” 

Segundo Gomes Filho (2004, p. 41), a forma possui propriedades que a unificam, ou 

seja, a forma pode ser um ponto, uma linha, um plano ou um volume (uma forma completa). 

Para a percepção da forma é necessário que haja diferenças no campo visual, que ocorrem 

devido à variação de estímulos visuais em função dos contrastes.  

O ponto, a reta, a linha, o plano e o volume são os elementos primários da forma. 

Eles vão se tornar forma e são essenciais para a compreensão da composição do objeto 

arquitetônico. (CHING, 2005, p. 2) 

Conceitualmente o ponto não tem largura, profundidade nem comprimento, é a 

unidade mais simples de comunicação visual. Para Ching (2005, p. 4), é o elemento 

fundamental no vocabulário da forma. Uma sucessão de pontos constitui uma linha, que 

também pode ser definida como um ponto em movimento. A linha contorna e delimita os 

objetos. O termo, em design e arquitetura, também pode definir estilos e partidos formais 

como, por exemplo, Linhas Modernas, Linhas Orgânicas, Linhas Geométricas. (GOMES 

FILHO, 2004, p. 43)  

Para Ching (2005, p. 10), os elementos retilíneos verticais têm sido utilizados durante 

a história para comemorar eventos significativos e estabelecer pontos determinados no 

espaço. O plano é definido como uma sucessão de linhas; em arquitetura, o plano é 

usualmente conhecido enquanto superfície (fachadas, tetos, paredes, pisos). Conforme cita 

Ching: (2005, p. 19) 

                                                
4 Para Ching (2006), conteúdo é o significado ou sentido de uma obra de arte, em contrapartida a sua forma. 
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Os planos, na arquitetura, definem volumes de massa e espaço 
tridimensionais. As propriedades de cada plano – tamanho, formato, cor, 
textura, assim como a relação espacial dos planos entre si, em última 
análise determinam os atributos visuais da forma que definem e as 
qualidades do espaço que delimitam. 

 No projeto de arquitetura, três são os planos utilizados: o plano superior, o plano das 

paredes e o plano de base. O superior pode ser tanto aquele que delimita a parte superior 

de um cômodo como a cobertura de uma edificação. O plano das paredes, devido a sua 

verticalidade, é o mais perceptivo no campo de visão do homem e o mais importante para 

moldar e limitar o espaço arquitetônico. O plano de base tanto pode ser o plano do solo, que 

serve de base visual para a percepção das formas construídas, quanto o plano do piso, que 

delimita a parte inferior de um cômodo. É a partir dele que uma edificação se erige. (CHING, 

2005, p. 19) 

O volume pode ser definido como algo que se expressa nas três dimensões do 

espaço. (GOMES FILHO, 2004, p. 45) Para Ching (2005, p. 29), em arquitetura o volume 

pode ser definido pelo espaço contido interiormente e delimitado pelas paredes, bem como 

o espaço ocupado pela “massa” de uma edificação. As formas das edificações e suas 

composições podem ser lidas como volumes.  

Portanto, a leitura do tipo terá como um dos aspectos que o caracterizam as 

propriedades visuais similares, identificadas através dos elementos que compõem a forma. 

Os outros elementos, já citados anteriormente, serão a função, o material estrutural e o 

fechamento. 

Uma vez definidos os elementos primários da forma, serão descritos os princípios 

compositivos da forma que servirão de base para a análise gráfica do elemento 

arquitetônico. 

2.3.1 – Categorias Conceituais da Forma  

Para Ching (2005, p. 34), forma evoca quase sempre um volume tridimensional, o 

formato refere-se ao contorno ou a configuração da superfície de uma forma particular. Os 

elementos visuais, seja de uma figura ou de um volume, resultam na configuração do 

conteúdo e na mensagem que se quer transmitir. (DONDIS, 2007, p. 51) Assim, para o 

arquiteto, é fundamental conhecer as categorias conceituais da forma, pois desta maneira 

poderá utilizá-las segundo a mensagem que quer transmitir.  É importante citar que estas 

categorias conceituais se basearam no conceito de Gomes Filho (2004), embora outros 
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autores tenham sido utilizados para complementar ou corroborar seus conceitos. Elas não 

esgotam o tema, porém foram consideradas suficientes para a leitura visual da forma. Para 

Gomes Filho: (2004, p. 49) 

Dentro de todo o contexto deste sistema, impera certo grau de subjetividade 
(...) que naturalmente é inevitável em reflexões e pesquisas desta natureza, 
mesmo porque grande parte dessas categorias é estudada e debatida 
universalmente há séculos, sobretudo por filósofos e outros pensadores.  

As categorias conceituais para a leitura visual da forma atuam como técnicas visuais 

aplicadas e serão explicitadas a seguir. 

2.3.1.1 - Textura  

A textura é a qualidade visual e tátil de uma superfície. A textura visual caracteriza o 

aspecto de uma superfície, é resultante da combinação e da inter-relação das cores e dos 

valores tonais; também determina o grau de reflexão e absorção da luz incidente sobre as 

superfícies. A textura tátil é caracterizada pela estrutura física e dimensional de uma 

superfície.  

Para Rasmussen (2002, p. 169-170), com relação à textura são encontradas duas 

tendências continuamente em arquitetura: a forma rudimentar, que enfatiza a estrutura e seu 

material, e a forma lisa e uniforme, que esconde a estrutura. Algumas edificações possuem 

planos revestidos, outras revelam o material construtivo, e em determinados períodos há a 

dominância de uma ou outra tendência.  

2.3.1.2 – Ritmo 

Ching (2006, p. 75) define ritmo como sendo o movimento caracterizado por 

repetição, ou alternância padronizada de elementos ou motivos formais na mesma forma ou 

em forma modificada. A arquitetura se apropriou do termo ritmo, mas ele é oriundo de outras 

artes, envolve o elemento tempo e baseia-se no movimento. (RASMUSSEN, 2002, p. 138) 

O ritmo pode ser caracterizado como um método regular de subdivisão em uma 

composição. A regularidade é o desenvolvimento de uma ordem baseada em um princípio 

invariável. Para Rasmussen (2002, p. 133), o método mais simples para um arquiteto criar 

ritmo é a repetição regular de elementos, por exemplo, sólido, vazio, sólido, vazio, pois 

qualquer observador pode apreender com facilidade. Tal medida projetual é um artifício 
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espacial usado para criar ordem, porque representa regularidade e precisão, que não são 

inerentes à natureza, mas sim criadas pelo homem.  

2.3.1.3 - Repetição  

A repetição é o ato ou processo de repetir elementos ou motivos formais. Para 

Dondis (2002, p. 159), corresponde a conexões visuais ininterruptas, de importância 

especial dentro de uma composição visual unificada. Na arquitetura, a repetição reforça a 

qualidade individual das partes no todo, sem abandonar seu significado. 

2.3.1.4 - Simplicidade 

A simplicidade é a característica de um objeto que apresenta baixo número de 

informações por unidades visuais; caracteriza-se por organizações formais de fácil leitura, 

logo de simples assimilação e compreensão. Quase sempre está associada a minimidade e 

clareza. A minimidade realça visualmente aspectos de clareza e simplicidade em função de 

apresentar um mínimo de elementos a serem observados. Desta forma, exalta a alta 

pregnância, ou seja, quanto mais regular ou simples a composição arquitetônica, mais 

facilmente será assimilada como forma. (FILHO, 2004, p. 37) 

2.3.1.5 - Hierarquia 

Para Ching (2006, p. 74) a hierarquia é um sistema de composição arquitetônica em 

que os elementos são distribuídos, classificados e organizados um acima do outro, segundo 

sua importância ou seu significado. No conjunto das partes que compõem o elemento 

construído, ou a imagem visual e um objeto, determinado elemento se acentua em relação 

aos demais. 

Uma composição hierárquica é percebida quando os subgrupos das formas 

apresentam foco visual distinto, criado por algum elemento que é realçado na composição, 

através de contraste, anomalia ou contraponto. 

O princípio da hierarquia é regido pelo conceito de que nas composições 

arquitetônicas existem diferenças entre suas formas e espaços, e estas definem seu grau de 

importância, bem como papéis formais, funcionais e simbólicos que desempenham no 

espaço construído. (CHING, 2005, p. 338) 
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Em uma composição arquitetônica pode haver mais de um elemento dominante. 

Estes pontos de atenção criam interesse visual e dão ritmo e tensão na composição, mas se 

forem exagerados podem causar confusão. A hierarquia pode ser caracterizada pelo 

formato, tamanho, localização ou por mais de um destes aspectos combinados (Figura 2.1). 

(Idem, 2005, p. 338) 

Quando a hierarquia é definida pelo formato, este deve ser visivelmente diferenciado 

dos demais elementos da composição, seu destaque pode ser pela geometria ou pela 

regularidade. 

Uma forma pode dominar uma composição por apresentar dimensão diferenciada 

dos demais elementos. Em alguns casos o elemento dominante visualmente pode se 

destacar por ser menor, porém este deve estar em contexto muito bem definido.  

Na hierarquia por localização, os elementos são posicionados estrategicamente para 

“chamar a atenção”, ou seja, podem ser locados no centro de uma composição simétrica, 

deslocados para cima ou para baixo, ou no primeiro plano de uma composição, ou pode ser 

o foco de uma composição radial (CHING, 2005, p. 339) 

   Figura 2.1. Hierarquia. Fonte: CHING, 2005, p. 339  

2.3.1.6 - Contraste 

Para Dondis (2007, p. 108), “o contraste é uma força vital, a criação de um todo

coerente, sendo poderoso instrumento de percepção, meio para intensificar significado e 

simplificar a comunicação”. Para Ching (2006, p. 74), o contraste se caracteriza pela 

justaposição (situação de estar muito próximo ou lado a lado, assim permitindo comparação) 

de elementos dessemelhantes, o que dá realce às suas propriedades e produz 

expressividade mais dinâmica. 
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Conforme cita Gomes Filho (2004, p. 63): 

O contraste pode ser utilizado no nível básico de construção e 
decodificação do objeto, com todos os elementos básicos: linhas, 
tonalidades, cores, direções, contornos, movimentos e, sobretudo, com a 
proporção e a escala. Todas essas forças são valiosas na ordenação dos 
imput e output visuais, realçando a importância crucial do contraste para o 
controle do significado e da organização visual da forma do objeto. 

Segundo Dondis (2007, p. 109), nenhuma técnica visual é mais importante que o 

contraste, pois este reforça a percepção e o significado devido a suas formulações opostas. 

Para a percepção dos objetos, é necessária a visualização da justaposição da gradação de 

tons. Observa-se que a presença ou ausência de cor não afeta os valores tonais, desta 

forma, tudo que é visto pode apresentar luminosidade, que tende ao branco absoluto, ou 

obscuridade, que tende ao negro absoluto.  

O contraste tem como essência o destaque do significado ou sua dramatização, 

tornando-o mais importante e dinâmico. Ao utilizar luz e tom com base na oposição claro e 

escuro, cria a noção de volume nas imagens; já no objeto edificado, por este ter localização 

fixa e estar sobre a influência de variações de intensidade de luz, pressupõe-se que em 

cada momento observado existam variações de contraste e possível percepção 

diferenciada, este ou aquele elemento de composição da forma pode expressar volumetria 

diferenciada. 

2.3.1.7 - Proporção 

Ching (2006, p. 76) define proporção como sendo a relação comparativa adequada 

ou harmoniosa entre duas partes ou entre uma parte e o todo. Assim, os elementos devem 

ser combinados de maneira que cada um seja parte integrante de um todo, e para tal, é 

preciso haver sentido de ordem e unificação entre as partes. Obviamente a proporção vai 

gerar uma comparação entre dois ou mais elementos. Como os elementos (unidades 

formais) são definidos uns em relação aos outros - grande ou pequeno, claro ou escuro, 

pesado ou leve etc. -, esta relação no campo visual ou nas partes que configuram o objeto 

ou elemento construído chama-se escala, e esta sempre vai estabelecer certa proporção 

entre os elementos. 

2.3.1.8 - Escala 
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Para Ching (2006, p. 76), a escala é determinado tamanho, extensão ou graduação 

proporcional considerado em relação a algum padrão ou ponto de referência. Para Dondis 

(2007, p. 72-74), a escala pode ser definida não só pela dimensão, mas também através das 

relações com o campo e o ambiente. O fator fundamental para se estabelecer uma escala é 

a própria dimensão humana; nas questões funcionais do design e conforto, tudo que se 

fabrica está relacionado às proporções humanas. Para estruturação da mensagem visual, é 

fundamental se relacionar a dimensão, o objetivo e o significado almejado, por exemplo.  

2.3.1.9 - Complexidade 

É uma formulação oposta à simplicidade, caracterizada pela presença de inúmeras 

unidades formais na organização do objeto. Para Gomes Filho (2004, p. 79), a 

complexidade ocorre para dificultar a leitura rápida de determinado objeto e exige maior 

observação até que a leitura da forma seja compreendida. Os elementos complexos 

geralmente apresentam baixa pregnância da forma.  

Para Ching (2006, p. 74), é um estado ou uma qualidade do objeto de ser composto 

por partes complexas, interligadas ou intrincadas. Desta forma, quanto mais complexa a 

estrutura, maior é a necessidade de ordem, ou seja, maior é a necessidade de arranjos 

lógicos, harmoniosos, com elementos dispostos de maneira adequada em relação aos 

outros elementos da composição e às suas finalidades. 

2.3.1.10 - Ambiguidade 

A ambiguidade é um fator que concorre para a identificação da forma, podendo 

induzir a interpretação diferenciada daquilo que é visto. É uma técnica que pode produzir 

efeitos surpreendentes do ponto de vista psicológico ou surpresa visual, porém, não é 

aconselhável sua utilização em objetos funcionais que requeiram clareza e precisão na 

informação da composição do objeto. (GOMES FILHO, 2004, p. 90) 

Ching (2006, p. 79) define ambiguidade como sendo o estado ou a qualidade de ser 

suscetível à incerteza de significado ou à multiplicidade de informações. 

Para Arnheim (1988, p. 149), a ambiguidade ordenada pode ser fruto de 

complexidade enriquecedora, por exemplo, quando uma mesma edificação colocada em um 

contexto pode parecer pequena e em outro parecer grande. A ambiguidade pode causar 

perturbação no observador, “quando a forma hesita”, por exemplo, quando a forma parece 

curva e, de outro ponto de observação, parece reta, assim há descontrole na função visual.  
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2.3.1.11 - Simetria 

Para Ching (2006, p. 75), simetria é a exata correspondência de tamanhos, forma e 

arranjo das partes nos lados opostos de uma linha imaginária ou plano divisório ou em torno 

de um centro ou eixo na composição de um elemento. A simetria pode ser bilateral, quando 

se caracteriza por semelhança de informações nos lados opostos de um eixo, e radial, 

quando resulta de arranjo de partes semelhantes a partir de um ponto ou eixo central. 

Gomes Filho (2004, p. 59) define simetria como um equilíbrio axial que pode acontecer em 

um ou mais eixos (vertical, horizontal, diagonal ou inclinada), ou seja, as unidades de 

composição da forma de um lado são idênticas às do outro.  

Os agrupamentos simetricamente organizados são mais facilmente percebidos do 

que os assimétricos, logo possuem maior grau de pregnância. Arnheim (1988, p. 37) 

considera que na experiência visual do dia a dia um elemento revela-se ao elevar-se acima 

do chão, acentuando o eixo vertical, característico da forma, e em torno do eixo vertical a 

“massa” do elemento tende a se distribuir simetricamente. Assim sendo, na percepção de 

uma forma o que requer explicação é a assimetria e não a simetria, que pode ser lida como 

o esperado, o natural. 

2.3.1.12 - Equilíbrio 

Para Ching (2006, p. 75), o equilíbrio é o estado de repouso ou estabilidade entre 

elementos contrastantes ou forças oponentes. Conceitualmente, o equilíbrio é a referência 

visual mais forte do homem, sua base consciente e inconsciente para fazer avaliações 

visuais. No processo de percepção visual, esta necessidade de estabilização impõe a todos 

os objetos, aos elementos construídos e a tudo que é visto um eixo vertical, com uma 

referência horizontal secundária. Estes elementos, em conjunto, vão “medir” o grau de 

equilíbrio da forma, ou de qualquer imagem vista. 

Para Gomes Filho (2004, p. 57), equilíbrio é o estado no qual as forças que agem 

sobre um corpo se compensam mutuamente, ou seja, “é o estado de distribuição no qual 

toda a ação chegou a uma pausa”.   

2.3.1.13 - Peso 

O peso, em arquitetura, pode ser definido como a maior ou menor força de um 

elemento edificado que afeta o grau de leveza na composição das fachadas e dos volumes. 
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Assim sendo, há uma hierarquia nos elementos de composição da forma edificada, com os 

maiores pesos puxando os menores. O peso mais forte situa-se no chão. (ARNHEIM, 1988, 

p. 46)  

O peso é uma propriedade que exerce influência particular sobre o equilíbrio. Sofre 

influência da localização: uma posição de destaque no esquema estrutural pode sustentar 

mais peso do que uma localizada fora da vertical ou horizontal central. Os fatores que 

podem influenciar o peso são a massa visual e desequilíbrio caracterizado pelo maior 

número de unidades localizado em determinado local da composição. (GOMES FILHO, 

2004, p. 58) Conforme cita Rasmussen: (2002, p. 80) “(...) Wright produz frequentemente 

uma impressão de peso e volume extras, ao permitir que corpos sólidos penetrem no 

espaço arquitetônico.” A dimensão de uma forma também influencia a percepção de peso; 

além disso, pode ser determinado segundo sua proximidade ou isolamento em relação às 

demais formas que compõem uma volumetria específica. As relações de sólidos e 

cavidades também afetam a percepção de peso em uma obra. Por exemplo, uma cavidade 

profunda, uma sombra escura por trás de contornos iluminados pode criar maior peso 

nestes elementos. (RASMUSSEN, 2002, p. 62) Para este autor: 

A forma também pode dar a impressão de peso ou leveza. Uma parede 
construída com grandes pedras, que dão a impressão de terem exigido 
grande esforço a fim de serem transportadas para o local e colocadas em 
seu lugar, parece-nos pesada. Uma parede macia parece leve embora 
possa ter exigido um trabalho muito mais árduo e realmente pese mais que 
o muro de pedra (...) Impressões de dureza e maciez, de peso e leveza, 
estão relacionadas com o caráter superficial dos materiais, existem 
inúmeras espécies de superfícies das mais ásperas e toscas, das mais finas 
e requintadas. Se os materiais de construção fossem classificados de 
acordo com graus de aspereza, haveria um grande número deles com 
diferenças quase imperceptíveis. Num extremo da escala estariam a 
madeira não aparelhada, e a pedra lascada; no outro, a pedra polida, e as 
superfícies uniformemente envernizadas. (Idem, 2002, p. 22) 

Para Ching (2006, p. 124), a cor é o atributo que mais claramente distingue uma 

forma de seu ambiente; também afeta profundamente o peso visual de uma forma. Não só 

as cores podem afetar o peso do objeto ou elemento edificado, mas também a luminosidade 

e obscuridade. Quanto mais obscuro o objeto, maior será seu peso. 

2.3.1.14 - Leveza 

O caráter de leveza do elemento construído é geralmente associado aos materiais 

construtivos e à cor e tonalidade do revestimento das edificações. Conforme cita 

Rasmussen: (2002, p. 93-94) 
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Se construirmos uma caixa com material pesado, como tábuas grossas, e de 
textura rústica, unida de forma que a espessura da madeira seja óbvia, em 
todas as arestas, o peso e a solidez da caixa serão imediatamente evidentes 
(...) mas se todas as irregularidades da caixa de madeira forem aplainadas, e 
todas as frinchas eliminadas, de modo que os lados ficassem absolutamente 
lisos, e macios, e depois fossem pintados de cor clara (...) ou se fosse 
revestida com papel ou tecido estampado, pareceria ser muito leve, tão leve 
quanto o material que a cobre (...) assim um edifício pode ser construído para 
parecer mais pesado do que realmente é, também é possível fazer com que 
pareça mais leve do que realmente é. 

As edificações no período final da Renascença eram construídas para terem 

expressão de peso. Suas paredes pareciam exageradamente espessas, tinha-se o conceito 

de que um edifício que parecesse leve não era arquitetura. O grau de importância de uma 

edificação era dado pelo seu peso visual. (RASMUSSEN, 2002, p. 94)   

A cor, segundo Rasmussen (2002, p. 227), pode ser clara e alegre, indicando, por 

exemplo, festividade e recreação, ou pode ter um ar austero e eficiente, invocando trabalho 

e concentração.   

Dependendo da cor usada uma edificação pode parecer mais leve ou mais pesada, 

maior ou menor, dar sensação de proximidade ou distância. Conforme cita Gomes Filho: 

(2004, p. 65)  

O próprio volume do objeto pode ser alterado pelo uso da cor. A cor pode 
ser um elemento de peso, uma composição, por exemplo, pode ser 
equilibrada e desequilibrada, dentro de um espaço bidimensional, pelo jogo 
das cores que nele atuem. O uso proposital, por exemplo, do claro-escuro, e 
de cores quentes-frias, pode fazer com que os objetos pareçam mais leves 
ou mais pesados, mais amenos ou mais agressivos. 

Segundo Rasmussen (2002, p. 106), outro elemento que imprime caráter de leveza à 

edificação é a espessura de seus fechamentos. Ele exemplifica: quando na Inglaterra, após 

a Segunda Guerra Mundial, foi necessária a construção de um grande número de novas 

escolas, optou-se pela edificação pré-fabricada e houve certa resistência da população, 

porque se julgou que a edificação era leve demais, devido à estrutura de suas paredes.  

2.3.2 - Estrutura Aparente como Elemento Compositivo da Forma em 
Arquitetura 

Em grande parte do ambiente construído, a estrutura é escondida ou inexpressiva. É 

fato que os elementos estruturais são essenciais para a arquitetura, dando-lhe rigidez, 

estabilidade e resistência, porém seu caráter funcional não deve privá-la de expressividade. 

Mesmo quando a estrutura é aparente, em muitas composições ela é repetitiva e não 

apresenta caráter de destaque na composição arquitetônica. Porém alguns arquitetos 
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perceberam que a estrutura pode dar caráter a uma obra, quando todo seu potencial é 

explorado. (CHARLESON, 2009, p. 11)   

 Para compreender como a estrutura afeta a arquitetura, é necessário ter um 

entendimento do que é estrutura. Para Ching (2006, p. 10), é o conjunto estável de 

elementos projetados e construídos que atuam como um todo no suporte e transmissão de 

cargas aplicadas ao solo. Charleson (2009, p. 13) a define como qualquer elemento 

estrutural que sustente cargas além do próprio peso, ou provocadas sobre o próprio 

elemento.  

Percebe-se que a definição de estrutura é profundamente técnica, o que pode dar 

falsa impressão de caráter estritamente funcional, porém a estrutura pode ser usada para 

definir e ordenar o espaço, criar unidades, articulações, sugerir movimento ou desenvolver 

composições e modulações.  

 Fica claro que, quando a estrutura é embutida nas paredes e tetos, apresenta pouca 

oportunidade de enriquecer a arquitetura, porém, quando a estrutura é exposta, mesmo sua 

materialidade não sendo crua, a forma estrutural pode dar significado e expressão à 

edificação. 

  No entanto, a forma estrutural não deve concorrer com a forma da edificação. Por 

exemplo, em um espaço construído que apresente volumetria escultórica, a estrutura 

aparente pode comprometer sua composição, ou seja, a exposição da estrutura deve ser 

integrada à expressão da edificação; forma e estrutura aparentes devem ser 

complementares. (CHARLESON, 2009, p. 14) 

 Fator importante na composição das fachadas é a escala da estrutura exposta. As 

escalas dos elementos estruturais podem variar de pequenas malhas a elementos 

monumentais. Para Charleson (2009, p. 67), quando o aço é usado eficientemente sob 

tração, os elementos estruturais se situam na categoria de pequena escala, devido à sua 

resistência com seções mínimas.  

  

Considerando que a estrutura externa pode dar expressão à edificação, o 

detalhamento destas estruturas é fundamental para que a forma desejada seja executada 

com precisão. Para Charleson (2009, p. 129), “os detalhes podem transformar elementos 

estruturais puramente utilitários em objetos de prazer estético, assim como comunicar ideias 

e conceitos de projeto”.   
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Algumas questões compositivas vão caracterizar as estruturas aparentes. Importante 

destacar que, no tipo, a estrutura aparente representa elemento de grande importância, 

tanto na composição da forma quanto para a funcionalidade da edificação, pois permite 

maior flexibilidade à planta. Desta forma, algumas características mais representativas da 

estrutura aparente serão apresentadas a seguir. 

2.3.2.1 - Relevo e Textura  

O relevo das fachadas pode ser definido através de cores, tons, materiais distintos, 

porém um aspecto que pode atribuir relevo enriquecedor às fachadas é a profundidade 

estrutural. A profundidade das estruturas, combinada com a iluminação natural e artificial, 

pode criar textura através do contraste luz e sombra. Variação de profundidade na estrutura 

externa pode criar um acento, pela volumetria, ou por contraste entre áreas iluminadas e 

sombreadas, dando mais virtude estética à fachada. (CHARLESON, 2009, p. 61) 

2.3.2.2 - Flexibilidade Funcional 

 A estrutura localizada no perímetro das edificações maximiza a liberdade do 

planejamento funcional. A abordagem mais apropriada para a obtenção de grandes áreas 

livres no interior das edificações é localizar os pilares no exterior ou do lado de dentro da 

pele.  

 Fica evidente que a máxima flexibilidade da planta é conseguida quando a estrutura 

principal é localizada fora do fechamento da edificação. Esta estratégia pode ser difícil de 

ser conseguida, devido a dificuldades técnicas, tais como: vencer grandes vãos sem apoios 

intermediários interiores. A solução mais comum é a adoção de planta livre, que tem como 

princípio a concepção de espaços abertos, quase desimpedidos, apenas com a interferência 

de pilares distribuídos sobre um grid ortogonal. Apesar de haver pouca interferência dos 

pilares na planta livre, a presença da estrutura sempre afeta a função da edificação. Para 

Charleson: (2009, p. 83) 

Há uma percepção generalizada da neutralidade da estrutura que possibilita 
a planta livre. Ou seja, é considerado mínimo o impacto causado pela 
estrutura sobre a arquitetura de interiores, devido a pilares ou pequenas 
paredes, por exemplo, seja medido em termos funcionais ou estéticos. 
Contudo, tal estrutura não pode ser considerada neutra. Quando localizada 
no interior da edificação, a estrutura reduz as áreas úteis, além de restringir 
o uso dos espaços contíguos. 
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Quando a estrutura vertical se localizar no perímetro da planta, é mais indicado que a 

edificação seja uma composição de pavimento único, visto que: 

a. Estruturas verticais de perímetros necessitam sustentar estruturas 

horizontais que geralmente vencem grandes vãos, que exigem vigas 

relativamente altas e consequentemente lajes intermediárias ou de 

coberturas mais espessas. 

b. Lajes mais espessas não costumam afetar gravemente a altura de uma 

edificação de um pavimento, mas afetariam consideravelmente a altura de 

uma edificação com pavimentos múltiplos.  

A categoria de estruturas de perímetro inclui os exoesqueletos (Figuras 2.2 e 2.3), onde 

todos os elementos estruturais estão localizados fora da edificação ou afetam o espaço 

interior em diferentes graus. Neste segundo grupo de edificações, a estrutura pode interferir 

na função no perímetro do pavimento térreo, ou estar integrada à ocupação. (CHARLESON, 

2009, p. 84) 

                                                 
Figura 2.2. Financial Time Print Work – Fachada.                                 Figura 2.3. Financial Time Print Work – Detalhe Estrutura.  
Fonte: GRIMSHAW ARCHITECTS, 2009.                     Fonte: GRIMSHAW ARCHITECTS, 2009.   

  

A estrutura externa da gráfica do jornal Finantial Time Print Work, em Londres 

(Figura 3.15), do arquiteto Nicholas Grimshaw, construída em 1985, facilita a função e 

permite flexibilidade para expansões futuras. A estrutura também apoia a pele de vidro e 

deixa área interna sem presença de elementos verticais, facilitando a movimentação de 

pessoal e de matéria-prima. 

A estrutura da pista de patinação no gelo em Oxford (Figuras 2.4 e 2.5), do mesmo 

arquiteto, construída em 1985, apresenta estrutura principal bem singular, composta por 

dois mastros, tirantes e viga mestra baixa o suficiente para estar embutida na cobertura. 
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Vigas transversais se apoiam na viga mestra e em montantes localizados ao longo dos 

beirais do volume principal. 

           
Figura 2.4. Pista de Patinação no Gelo em Oxford.               Fig, 2.5. Pista de Patinação no Gelo em Oxford - Detalhe Estrutura

Fonte: GRIMSHAW ARCHITECTS, 2009                     Fonte: GRIMSHAW ARCHITECTS, 2009 

  

2.3.2.3 - Materialidade  

A expressão da estrutura externa muitas vezes é representada por sua materialidade 

e a técnica construtiva do material, pois cada material estrutural possui características 

próprias. 

Por exemplo, a estrutura em aço é mais esbelta do que as estruturas de concreto; 

em contraposição, o concreto é mais plástico, pode ser curado praticamente em qualquer 

formato e, ainda, suas texturas podem ser variadas. (CHARLESON, 2009, p. 135)  

2.3.2.4 - Estrutura e Luz 

Para Ching: (2005, p. 171) 

O sol é a generosa fonte de luz natural para a iluminação de formas e 
espaços na arquitetura (...) À medida que a energia luminosa do sol é 
dispersada por nuvens, neblina e precipitação, ela transmite as cores 
variáveis do céu e do clima às formas e superfícies que ilumina. 

Considerando tal afirmação, os padrões variáveis de luz podem interferir na 

percepção das formas edificadas e nos espaços interiores ao otimizar a percepção, ou até 

mesmo distorcendo-a. 
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A cor e o brilho da luz podem criar atmosfera mais alegre, ou clima sombrio, se a luz 

do dia for mais difusa. Estando mais sujeita à interferência da luz, a estrutura exposta pode 

atuar como fonte de luz quando a luz passa ou incide sobre ela, ou como um elemento que 

filtra ou determina a forma como a luz penetra no espaço.  

Nas edificações que apresentam estrutura de perímetro, esta pode estar relacionada 

com a luz de quatro diferentes maneiras: como fonte de iluminação, quando, por exemplo, a 

luz pode penetrar no espaço através de uma treliça de cobertura; modificando a luz através 

da reflexão e difusão; otimização da luz, através da redução de sombras projetadas por ela;

e afetando a percepção do observador com relação à estrutura. (CHARLESON, 2009, p. 

161) 

Algumas estruturas facilitam o ingresso de luz do dia nas edificações. Geralmente 

são formas estruturais abertas como treliças. (Figuras 2.6 e 2.7) Estas estruturas atuam 

como fonte principal de luz direta e não como fonte de luz modificada ou refletida.  

         
Figura 2.6. Pista de Patinação  Hamburgo - Alemanha.                   Figura 2.7. Treliça – Aeroporto de São Francisco - EUA. 

Fonte: CHARLESON, 2009, p. 163                     Fonte: CHARLESON, 2009, p. 163    

Outras estruturas podem valorizar a captação da luz natural, através da redução da 

silhueta ou da sombra projetada pelos elementos estruturais. O método mais usual para se 

conseguir tais efeitos é a esbeltez dos elementos estruturais. (Figura 2.8) (CHARLESON, 

2009, p. 167) 
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Figura 2.8. Palácio de Cristal da Feira de Comércio Leipzig. Fonte: CHARLESON, 2009, p. 168 

  As estruturas modificam a luz impedindo ou reduzindo seu ingresso, bem como a 

filtrando e refletindo. (Figura 2.9) Neste caso, os arcos e as nervuras filtram a luz e 

possibilitam proteção solar. (Idem, 2009, p. 174) 

Figura 2.9. Centro de Sementes. Fonte: CHARLESON, 2009, p. 175   

     

Diz-se que a luz modifica a estrutura quando a revela ou modifica a percepção do 

observador sobre os elementos estruturais. 

É fato que a estrutura aparente pode ser concebida e lida como um elemento 

compositivo da forma, e pode dar caráter e significado à obra arquitetônica. Projetada como 

parte integrante da forma, não pode ser percebida somente como um elemento funcional, 

mas sim como transformadora de espaços, integrando-se à forma da edificação concebida. 

2.3.3 – Forma que Define Espaço 

2.3.3.1 – Propriedades da Forma 

Além das categorias conceituais, as formas apresentam propriedades fundamentais 

que governam a composição dos elementos, que são posição, orientação e inércia visual.  A 

posição é a situação de uma forma relativa a seu campo visual; a orientação é a direção de 
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uma forma relativa ao plano do solo, aos pontos cardeais, a outras formas ou ao 

observador; a inércia visual é a estabilidade da forma e depende da geometria e da 

orientação com relação ao plano do solo. (CHING, 2005, p. 35) 

As condições do observador exercem forte efeito sobre as propriedades da forma. 

Por exemplo, ângulos de visão variáveis apresentam diferentes formatos da mesma forma 

observada, a distância do observador em relação ao elemento observado afeta o tamanho 

aparente, as condições de iluminação afetam o formato e a estrutura de uma forma, e o 

campo visual em que uma forma está inserida afeta a percepção do observador e sua 

leitura. (Idem, 2005, p. 35) 

2.3.3.2 – Elementos de Geometria Simples 

 Em um grande número de vezes, as composições arquitetônicas se assemelham a 

elementos de geometria simples, estando entre os mais significativos as figuras primárias 

(círculo, triângulo e quadrado).  Quando se pensa no sentido de massa ou volume, não raro 

as edificações se assemelham aos sólidos primários, como: cubos, cones, pirâmides, esfera 

e cilindros. Com exceção da esfera, que tem forma centralizada e concentrada, estes 

elementos são altamente estáveis quando repousam sobre sua base.   

A arquitetura rica em produzir volumes de geometria simples foi a moderna, cuja 

proposta era retirar dos edifícios todos os elementos tradicionais, telhados, portas, janelas e, 

obviamente, os adornos das edificações. Em lugar dos elementos de cobertura, uma 

simples laje, impermeável; em lugar de janelas e portas, vão de ventilação, iluminação ou 

acesso. (CHING, 2005, p. 38) 

2.3.3.3 – Elementos Verticais Retilíneos 

Os elementos verticais da forma podem estabelecer limites visuais de um campo 

espacial. Este aspecto é reforçado porque sua presença no campo visual é mais marcante 

que a dos planos horizontais. Portanto, as formas verticais são mais eficazes para definir um 

volume isolado de espaço e proporcionar melhor sentido de encerramento e privacidade 

para os usuários. Um elemento vertical - uma coluna, um obelisco ou uma torre - estabelece 

um ponto no plano de solo que pode se destacar dos demais elementos de seu entorno. 

Quando um elemento vertical é posicionado em um volume, gera um campo espacial ao seu 

redor e interage com a delimitação espacial do restante da forma.   
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Um elemento vertical conjugado a uma parede articula sua superfície. Se um pilar for 

posicionado em um canto, acentua o encontro de dois planos. Livre dentro do espaço, um 

elemento vertical define áreas. O elemento vertical retilíneo centrado no espaço define áreas 

entre si e os planos de parede. Quando não está centralizado, cria áreas hierárquicas de 

espaço, diferenciadas pelo tamanho, forma e localização. Uma série de colunas ao longo do 

perímetro de um objeto fortalece visualmente sua percepção de volume, além de 

demarcarem áreas dentro do campo espacial e estabelecer ritmo e escala, que auxiliam na 

compreensão das dimensões espaciais. (CHING, 2005, p. 120-123) 

2.3.3.4 - Organizações Espaciais  

A maneira como os espaços de uma edificação são dispostos pode esclarecer sua 

importância, seu papel funcional ou simbólico em sua composição. A decisão de qual será a 

melhor organização espacial a ser utilizada depende da combinação de necessidades do 

programa, funcionalidade e forma desejada pelo arquiteto.  

Para escolher a melhor organização espacial de um projeto, o arquiteto deve 

considerar, pelo menos: proximidades funcionais, exigências do programa, necessidades 

dimensionais, hierarquia dos espaços, requisitos para o acesso, vistas desejadas, 

iluminação, condições do terreno que possam limitar a forma e facilidade de expansão da 

organização. As organizações espaciais são: centralizada, linear, radial, aglomerada e em 

malha. (CHING, 2005, p. 188) 

Organização centralizada (Figura 2.10) é caracterizada por possuir um espaço 

central dominante e em seu entorno é agrupada uma série de espaços secundários. Em 

geral, o espaço central é unificador da organização, tem forma regular e é grande o 

suficiente para agrupar os elementos secundários em torno de seu perímetro. Os espaços 

secundários podem ser equivalentes em hierarquia, função, forma e dimensão, resultando 

em configuração global e simétrica. Porém os espaços secundários podem diferir em forma, 

dimensão e função, expressando hierarquia diferenciada ou se adaptando a diferenças do 

entorno.  
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Figura 2.10. Esboço de Igreja Ideal por Leonardo da Vinci. Fonte: CHING. 2005, p. 190    

Organização linear (Figura 2.11) normalmente é caracterizada por uma série de 

espaços repetitivos, semelhantes quanto a sua dimensão, forma e função, mas também 

pode consistir em espaço linear único que organiza ao longo de seu comprimento uma série 

de espaços diferenciados quanto a seu tamanho, dimensão e função. O ponto comum é 

que, nos dois casos, os espaços distribuídos em toda a extensão estão voltados para o 

exterior. A hierarquia dos espaços na organização linear pode ser enfatizada pela dimensão, 

forma e sua localização na sequência (no final, deslocada ou em pontos principais). 

(CHING, 2005, p. 198) 

Figura 2.11. Organização Linear. Fonte: CHING, p. 198  

Organizações radiais (Figura 2.12) têm como principal característica a combinação 

de elementos das organizações centralizadas e lineares. Esta organização se desenvolve a 

partir de um espaço central dominante, de onde uma série de organizações lineares se 

estende de maneira radial.  
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Figura 2.12. Organização Centralizada. Fonte: CHING, 2005, p. 208

Sua forma central tem geralmente composição regular. Os braços que se deslocam a 

partir do espaço central podem ser lineares, similares e regulares (Figura 2.13), bem como 

podem diferir entre si. Para Ching (2005, p. 208), “uma planta radial é uma planta 

extrovertida que se lança em direção a seu contexto”. 

Figura 2.13. Diferentes composições de Organização Centralizada. Fonte: CHING, 2005, p. 208

As organizações aglomeradas são caracterizadas pela proximidade de seus 

espaços. Geralmente estes são celulares, repetitivos, com funções semelhantes e 

características visuais de forma e orientação comuns. (Figura 2.14) 

Figura 2.14. Características de Espaços Aglomerados. Fonte: CHING, 2005, p. 214 
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Há casos em que a composição aglomerada apresenta espaços desiguais quanto à 

forma, dimensão ou função, mas se relacionam pela proximidade. A organização 

aglomerada pode ser ordenada a partir de um ponto de entrada ou ao longo de uma via de 

circulação da edificação, em torno de um campo ou de um volume de espaços definidos. Na 

composição aglomerada tanto pode ser usada a simetria à configuração axial, para 

fortalecer e unificá-la, quanto pode-se exaltar a importância de um espaço ou grupo de 

espaços. (Figura 2.15) (CHING, 2005, p. 214) 

Figura 2.15. Configuração dos Espaços Aglomerados. Fonte: CHING, 2005, p. 214 

A organização em malha caracteriza-se por formas e espaços que se relacionam 

entre si, regulados por um padrão ou campo em malha tridimensional. Para Ching: (2005) 

Uma malha é estabelecida em arquitetura mais frequentemente por um 
sistema estrutural composto por colunas e vigas. Dentro do campo desta 
malha os espaços podem ocorrer como eventos isolados, ou como 
repetições do módulo da malha. (CHING, 2005, p.221)

Sendo a composição constituída por unidades repetitivas modulares, suas partes 

podem eventualmente ser subtraídas, acrescentadas ou dispostas em camadas, e ainda 

manter sua identidade como malha. Uma composição em malha pode sofrer modificações, 

como por exemplo, pode ser transformada em irregular para uma ou mais direções, uma 

porção da malha pode ser suprimida para definir um espaço ou acomodar a composição a 

uma configuração do terreno, porções de malha podem ser deslocadas, para alterar a 

continuidade visual e espacial do campo visual da composição. (Figura 2.16) (CHING, 2005, 

p.214) 
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Figura 2.16. Composição em Malha. Fonte: CHING, 2005, p. 221. 

As categorias conceituais e as propriedades da forma compõem uma ferramenta 

fundamental para a leitura dos elementos compositivos que caracterizam o tipo. Além do 

aspecto formal, os elementos serão agrupados segundo características de concepção – 

aquelas inerentes à planta industrial do tipo –, e características técnicas – próprias do tipo. 

As características históricas que levaram ao tipo contribuíram como ferramenta 

complementar na identificação de seus elementos.  

Para a identificação do tipo, diversas imagens fabris foram agrupadas segundo os 

aspectos de similaridade dos materiais estruturais, fechamentos e forma. Assim, três 

elementos básicos foram observados na arquitetura fabril: a função – aqui caracterizada 

como ambiente industrial / sistema de produção ou espaço de produção, ou seja, local onde 

são produzidos bens de consumo ou de produção; o material usado nos elementos 

estruturais (aço); e o fechamento – fachadas constituídas por painéis (metálicos ou não).  

Preliminarmente, identificou-se um “tipo básico” de edificação industrial que procura 

eliminar ou diminuir os elementos estruturais internos, buscando o conceito de espaço de 

eficiência máxima, pela inexistência ou pouca interferência de pilares no espaço interior, 

usando o artifício de expor suas estruturas metálicas (exoesqueletos) e sistemas de 

instalações, além de utilizar fechamentos painelizados pré-fabricados. A este “tipo básico” 

outros elementos foram observados, e assim foi possível refinar a caracterização do tipo, 

objeto desta tese. Desta forma, a seguir será feita a análise das edificações que apresentam 

elementos característicos do tipo.  
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CAPÍTULO III - ANÁLISE GRÁFICA – IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO TIPO 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo tem como objetivo identificar nas edificações selecionadas os 

elementos do tipo. Como anteriormente foram apresentados os fundamentos para 

caracterização e análise de tipologias, neste capítulo as edificações escolhidas serão 

avaliadas, através de análise gráfica, pois dessa forma é possível identificar com maior 

precisão e rapidez os elementos que se repetem nos exemplos selecionados.  

É importante destacar que as edificações selecionadas são obras concebidas por 

arquitetos que aderiram ao movimento high-tech, tiveram a mesma base educacional e 

trabalharam em algum momento de sua carreira conjuntamente. Fato que pode ter 

contribuído para a construção do tipo, tanto pela base educacional dos autores quanto pela 

linha projetual adotada.  

3.2  ANÁLISE GRÁFICA: IDENTIFICAÇÃO E LEITURA DOS ELEMENTOS DO TIPO 

O presente trabalho de tese considera os espaços a serem avaliados como: 

ambientes industriais / sistemas de produção ou espaços de produção. Os ambientes de 

trabalho dos sistemas de produção englobam as empresas que fabricam, confeccionam, 

elaboram e montam produtos de natureza diversificada. São ambientes industriais as 

fábricas, as usinas, laboratórios, oficinas e assemelhados. Seus edifícios e instalações, bem 

como maquinário, ferramental e insumos são diversificados e abrangem micro, médias e 

grandes empresas. Sua força de trabalho também é variada, composta por trabalhadores 

braçais, especializados, técnicos, tecnólogos, cientistas, entre outros. Todos estes espaços 

são geridos por uma organização de trabalho que pode definir layout e pele das edificações 

industriais. (GOMES FILHO, 2003, p. 214)  

 Segundo Broos (1989, p. 92) os ambientes industriais modernos passaram por 

importantes modificações; assim, o projeto destes espaços pode ser agrupado em diferentes 

fases: fase funcional, caracterizada por projetos de indústrias centradas basicamente na 

produção, nas melhores maneiras de produzir alcançando lucratividade; fase funcional e 

social, onde as empresas, além do enfoque na produtividade, procuravam oferecer alguma 

condição de melhoria visando o bem-estar do operariado, como refeitórios e 

estacionamentos; fase funcional, social e humana, que acrescentaram em seus projetos, 

além das condições citadas nas duas fases anteriores, alguma condição de satisfação de 
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condição humana como jardins, espaços para descanso, creches etc; e, finalmente, fase 

funcional, social, humana e cultural, onde as indústrias, além de incorporarem todos os 

aspectos das fases anteriores, oferecem ao operariado: aperfeiçoamento; conhecimentos 

sobre higiene, alimentação, comportamento, cidadania etc.; auxílio na construção de 

residências para os funcionários; educação para os filhos; clubes que possibilitam lazer, 

esportes etc. Estas organizações acreditam que cultura e arte são integrantes da vida diária 

e necessárias para o desenvolvimento humano.  

 A seguir, cinco edificações industriais serão analisadas do ponto de vista formal e 

técnico, para identificar os elementos de composição do tipo objeto da pesquisa. As 

edificações selecionadas para a análise são: Renault – Centro de Distribuição, Montagem, 

Treinamento, Escritórios e Showroom; Fleetguard – Fábrica de Filtros para a Indústria 

Pesada; a INIMOS – Fábrica de microprocessadores; PASTCENTER – Laboratório 

Comercial, centro de pesquisa e escritórios da empresa; e IGUS – Fábrica de Injeção de 

Produtos Plásticos.   

3.3  FÁBRICA DA RENAULT  

3.3.1  Ficha  

Tabela 3.1. Ficha RENAULT . Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

P
R

O
JE

T
O

 

Nome da 
Edificação 

Renault Centro de Produção e Distribuição 

Cliente Renault UK Ltda. 

Período de 
Construção 

1980 – 1983 

Área 
Construída 

27.648  m2  

Área do 
Terreno 

64.749 m2 (6,5 hectares aproximadamente). 288 m x 96 m.

Função da 
Edificação 

Centro de Distribuição, Montagem, Treinamento, Escritórios e Showroom.  

  

E
Q

U
IP

E
 Arquiteto Norman Foster and Partners 

Engenheiro Ove Arup and Partners 

Estrutura Ove Arup and Partners 

  

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Cidade / 
País 

Swindon, Wiltshire, Inglaterra. 

Lat/Long/ 
Alt. Média  

51n34, 1w47, 150 m 

Clima 
Temperado –  
���������	
	����	�����	�	��	���	�������	�����	�����	�	�	�	��	��	��������	������	
��	�����	�	��	��	��	�����	�	�������				

Descrição Nova edificação situada em área industrial, próxima a Swindon, Inglaterra. 



120 

  
E

S
T

R
U

T
U

R
A

 

Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais Aço 

Elementos 
Horizontais Aço 

  

E
N

V
E

L
O

P
E

 

Fechamento 

Painéis sanduíche, formados por duas placas metálicas e preenchidos com espuma de 
poliuretano.  
Painéis de vidro de 2 m de altura, fixados com aranha em aço, e sistemas de painéis e 
vidros vedados com juntas de neopreme. 
Plano das fachadas recuado em relação à estrutura externa (exoesqueleto).  
A presença de radiação solar imprime expressão diferenciada à edificação, devido à 
sombra da estrutura que se projeta sobre as fachadas metálicas revestidas de cinza claro.  
Obs.: Utilização de materiais não convencionais.  

Cobertura Malha retangular definida pelo esquema estrutural. Cobertura em membrana de PVC 
reforçada, e painéis de vidro no centro dos módulos. Os painéis de vidro possibilitam a 
iluminação natural. 

Aberturas 
Laterais 

Sem aberturas laterais. 

  

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS

Expostos, mas para a parte interior da edificação. 

Iluminação Natural e Artificial 

Climatização Artificial 

  

IN
T

E
R

IO
R

 Tipo de 
Planta 

Piso único com mezanino. 
Divisão interna em painéis metálicos (escritório, centro de treinamento e refeitório).  

Tipo de 
circulação 

Planta livre, circulação definida pelo processo. 

3.3.2   O projeto  

O Centro Renault (Figura 3.1), pelas características de sua estrutura, é considerado 

altamente flexível e facilmente adaptável a mudança de layout. Sua estrutura marcante fez com 

que a Renault utilizasse esta edificação por muitos anos como marca principal em suas 

campanhas publicitárias. O que poderia ser um simples galpão opaco tornou-se uma edificação 

marcante, por utilizar em sua composição estrutura e fechamentos não convencionais. 
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Figura 3.1. Centro Renault. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

O projeto foi solicitado pelos proprietários para ser uma edificação flexível e de custo 

razoável.  Diante de tais exigências o arquiteto optou por um projeto inovador; desta forma foi 

idealizada uma estrutura tubular de aço para compor os pilares, e barras metálicas perfuradas 

para compor as vigas, ancoradas por cabos de aço. Tal composição imprimiu a edificação silhueta 

leve e única, complementada por paisagem campestre, que parece combinar perfeitamente com o 

volume e as cores da edificação. 

O sistema estrutural, peça-chave da edificação, usa a repetição como seu elemento mais 

marcante. Toda a concepção da edificação é desenvolvida com base em malha estrutural. Cada 

módulo estrutural (Figura 3.2) é composto por quatro mastros de 16 m de altura, dispostos de 24 

em 24 metros; o pé-direito da edificação possui sua maior dimensão, com 7,5 m. A cobertura é 

feita com uma membrana de PVC, específica para telhados. Os fechamentos, cobertura e 

estrutura são pré-fabricados, apenas montados no sítio de implantação, o que possibilitou a 

instalação de canteiro seco. 

Cada módulo possui quatro águas; no centro do módulo há uma chapa vitrificada que 

permite a entrada de luz natural. (Figura 3.3) A repetição da modulação não é por acaso; a 

intenção é ser um facilitador para expansões futuras. A edificação é flexível e adaptável, acomoda 

um depósito, espaço para confecção e revisão de peças menores, escola de treinamento, 

restaurante e sala de exposição em espaço único. (FOSTERANDPARTNERS, 2009)  

                     

    Figura 3.2. Centro Renault II.                                                  Figura 3.3. Iluminação Natural.  
     Fonte: ABTEILUNG FÜR HOCHBAU, 2008.                                                  Fonte: ABTEILUNG FÜR HOCHBAU, 2008. 
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3.3.3   Forças do Lugar e Resposta ao Terreno 

Para Geoffrey: (1998, p. 4) 

(...) A forma arquitetônica resulta em parte da resolução de um problema 
particular, mas também das forças características de um contexto em que está 
situada. Edifícios se relacionam com seu entorno da maneira mais positiva, 
levando em conta fatores tais como uma vista, a posição do sol ou a proximidade 
de uma via. Os fatores do lugar tais como uma colina ou um vale, um rio ou uma 
estrada, podem ser considerados como forças e, como tal, atuam direta ou 
indiretamente sobre a forma. 

  

Assim, para percepção de como o entorno interage com a forma da edificação, considerou-

se analisar as forças do lugar. 

As principais forças do lugar estavam na paisagem campestre. (Figura 3.4) Sem 

edificações no entorno, não havia comparação de volumetria com outras obras. A resposta às 

características do terreno foi a implantação de piso único e volumetria simples, que dá destaque à 

estrutura.

Figura 3.4. Paisagem. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

Figura 3.5. Implantação. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 
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Na atualidade, o entorno está modificado (Figura 3.6), a paisagem perdeu sua 

característica principal campestre, a principal força do lugar se descaracterizou. Há concorrência 

de outras volumetrias industriais no entorno da planta.  

Figura 3.6. Entorno.  Fonte: GOOGLE MAPS RENAULT, 2009. 

3.3.4   Esquema Gráfico da Disposição das Atividades no Espaço  

 O esquema gráfico a seguir representa a disposição das atividades no espaço fabril da 

fábrica Renault.

Figura 3.7. Esquema Gráfico. Fonte:  Abteilung Für Hochbau, 2008. 
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Figura 3.8. Planta Baixa.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

Figura 3.9. Corte AA.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

Figura 3.10. Corte BB.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

Figura 3.11. Vista Principal. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

Figura 3.12. Vista Lateral. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 
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Figura 3.13. Volumetria Renault. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

A fábrica da Renault na Inglaterra segue o padrão dos umbrella buildings (Figura 

3.8), ou seja, abriga sobre a mesma cobertura todas as atividades fabris. De planta simples, 

sugere eixo de circulação definido pelo layout. Sua composição é caracterizada por conceito 

de ausência de hierarquização dos espaços, refeitório único, banheiros que podem ser 

utilizados por gerência e funcionários da planta, corroborada pelo conceito “umbrella 

buildings”. As divisórias da planta são apenas nas salas de treinamento, escritórios, 

banheiros, cozinha e refeitórios. As três grandes áreas centrais abrigam o processo 

produtivo, enquanto na periferia da edificação se localizam os serviços auxiliares como 

almoxarifado, escritório, banheiros e refeitório. O estacionamento é subdividido em três 

espaços. Na parte posterior da edificação fica situada a área de carga e descarga. 

  
3.3.5   Estrutura Básica 

Os elementos em aço formam a base da expressão estrutural, vigas e pilares 

esbeltos marcam as suas fachadas, o que imprime movimento, leveza e transformam uma 

edificação de geometria simples em arquitetura alegre e simbólica (Figura 3.1), pela cor do 

revestimento dos elementos estruturais, visto que “o amarelo é a cor que se considera mais 

próxima da luz e do calor” (DONDIS, 2007, p. 65), e por ser o amarelo a cor da marca 

Renault, a edificação simboliza a própria Renault, bem como tipifica alta tecnologia, 

modernidade e funcionalidade, muito por sua forma inovadora e arrojada.  



126 

Figura 3.14. Elementos Retilíneos Verticais.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

A estrutura básica apresenta, como destaque, perfis tensionados que delimitam o 

campo espacial e atuam como marco. (Figura 3.15) 

Figura 3.15. Estrutura Renault. Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

3.3.6   Análise das Categorias Conceituais da Forma

3.3.6.1  Textura  

 Quase toda a edificação é revestida por chapa metálica na cor cinza claro (Figura 

3.16), com exceção da fachada principal, cujo fechamento é em panos de vidro. (Figura 

3.17)  A textura da edificação se dá pelo contraste entre o fundo cinza claro e a estrutura 

exposta da cor amarela. Em dias ensolarados, a expressão da edificação é modificada pela 

sombra da estrutura sobre a fachada. (Figura 3.18) 
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Figura 3.16. Fachada Lateral.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

        
Figura 3.17. Fachada Principal.                   Figura 3.18. Projeção Estrutura sobre Fachada.  

Fonte: JANBERG, 2009.                                                                         Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

3.3.6.2  Ritmo 

 Dois elementos imprimem ritmo à edificação: os elementos verticais que compõem o 

fechamento e a estrutura. Como a fachada é composta por painéis cuja estrutura para seu 

encaixe fica exposta (Figuras 3.19 e 3.20), além de criar relevo, cria ritmo por simetria e 

repetitividade dos elementos. Os elementos estruturais são os objetos de maior expressão 

na composição desta edificação, expressam ritmo à fachada por repetição de modulação 

estrutural. 

    
                    Figura 3.19. Fachada Principal Detalhe.                                     Figura 3.20. Fachada Lateral Detalhe. 
                    Fonte: HARTILL, 2009.                        Fonte: HARTILL, 2009. 

3.3.6.3  Simplicidade 
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A composição da edificação é caracterizada por mastros de 16 m de altura que se 

repetem simetricamente, cria-se uma relação de figura e fundo com a fachada cinza, que 

fica recuada da linha dos elementos estruturais verticais. Desta forma, a edificação 

apresenta baixo número de informações visuais, sendo elemento de fácil leitura, porém há 

acento dos elementos estruturais por contraste de cor e forma, o que valoriza 

hierarquicamente a estrutura exposta. A repetição dos elementos verticais imprime 

movimento à fachada, que, apesar da simplicidade, não apresenta nenhum caráter de 

monotonia. 

3.3.6.4  Proporção 

 A proporção da planta destaca-se por dominância horizontal. (Figura 3.21) A 

edificação apresenta pé-direito em sua maior dimensão de 7,5 m, largura de 

aproximadamente 96 m e profundidade de 336 m, em sua maior dimensão.  Apesar dos 

elementos verticais possuírem 16 m de altura, esta volumetria apresenta unidade na 

percepção da forma, devido à esbeltez dos pilares e a sua repetição. Os elementos que 

compõem a forma apresentam ordem e unificação e são claramente percebidos como 

partes integrantes do todo. 

Figura 3.21. Renault Volumetria.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2009. 

3.2.6.5   Simetria  

Devido à composição repetitiva, estrutura em malha, existe grande simetria na 

composição de todas as fachadas da edificação. A simetria só é quebrada por presença de 

escada e passarela externas na fachada de fundos. (Figuras 3.22 e 3.23)  Mesmo havendo 

diferença no revestimento da fachada principal (panos de vidro), esta é bem marcada pela 

regularidade da junção dos panos de vidro. As fachadas laterais são completamente 

simétricas. 

VISÃO PRINCIPAL VISÃO POSTERIOR
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             Figura 3.22. Escada.                        Figura 3.23. Escada II.   
           Fonte: PHILIPS, 1992, p. 62          Fonte: ABTEILUNG FÜR HOCHBAU, 2008. 

3.3.6.6  Leveza 

 Não existe um elemento de maior peso na percepção da forma; tanto o acento 

(estrutura modular amarela) quanto o fundo (fachada recuada cinza) proporcionam 

percepção una da forma.   

 A leveza da edificação está expressa na materialidade dos elementos que compõem 

seus fechamentos e sua estrutura. A espessura dos fechamentos e a esbeltez dos pilares 

atirantados às vigas dão caráter de leveza à edificação. A cor do plano de fundo é o cinza 

claro, ou a transparência do vidro.  Em dias nublados, a composição quase se confunde 

com a paisagem. (Figura 3.16) A cor da figura (acento), dá caráter de festividade e alegria à 

edificação e exprime, desta forma, a mensagem de leveza da edificação. 

3.3.6.7  Estrutura Aparente  

 A estrutura da edificação é uma estrutura periférica, um exoesqueleto. A estrutura 

exposta permite maior flexibilidade funcional à planta. A estrutura de periferia localiza-se 

sobre a fachada, enquanto os outros elementos estruturais (vigas e pilares internos) vencem 

grandes vãos e interferem pouco na planta, atribuindo-lhe flexibilidade. Os elementos 

estruturais da edificação (Figuras 3.24 e 3.25), além da esbeltez e leveza, são de grande 

beleza plástica, o que dá expressão diferenciada à edificação; para Phillips (1992, p. 63), 

expressão de alta qualidade de design, que simboliza também a alta qualidade de seu 

produto fabril: o automóvel Renault.  
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Figura 3.24. Elementos Estruturais. Fonte: PHILIPS, 1992, p. 67 

Figura 3.25. Elementos Estruturais II. Fonte: PHILIPS, 1992, p. 66 

3.3.7  Propriedades da Forma 

3.3.7.1  Elementos de Geometria Simples 

A planta baixa da edificação é um retângulo com supressão de módulos na vista 

principal. A percepção da volumetria básica da planta é de um elemento de geometria 

simples, que imprime à edificação forma altamente estável. O que quebra a “pureza” da 

forma são os elementos estruturais em amarelo.  Curioso perceber que esta planta traz em 

sua concepção um elemento tão presente no estilo moderno, os volumes de geometria 

simples, porém utiliza os elementos estruturais quase ornamentos, tão criticados por LOOS. 

  

Obviamente a estrutura aparente carreia um conceito funcional, mas a 

intencionalidade da funcionalidade pode ser questionada, visto que a manutenção das 

estruturas expostas se torna cara devido à exposição a intempéries. Outra reflexão sobre 

ornamento é a própria expressão da edificação retirando-se os pilares. (Figura 3.26) Sem os 

pilares que a emolduram, a composição da edificação seria um cubo cinza pouco 

expressivo. Desta forma, a estrutura aparente não seria tão somente funcional, mas também 

a expressão máxima da edificação.  

Figura 3.26. Renault Expressão da Edificação.  Fonte: FOSTERANDPARTNERS, 2008 
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3.3.7.2  Elementos Verticais Retilíneos 

Os pilares são os elementos que mais se destacam na percepção da edificação; sua 

repetição cria um campo visual delimitado neste espaço, visto que a edificação se localiza 

em uma paisagem campestre, sem construções próximas. Porém a composição apresenta 

uma resposta ao lugar bastante singular: sua dominância, composição de cores e seus 

elementos de destaque não destoam da paisagem, uma vez que esta era uma das 

intenções do autor.   

3.3.7.3  Organizações Espaciais  

  A organização espacial do projeto é em malha (Figura 3.27), e seu principal motivo 

foi o sistema estrutural. A estrutura em malha permitiu maior rapidez construtiva, maior 

facilidade de expansão fabril e maior flexibilidade do projeto. Na fase construtiva, a planta foi 

montada módulo a módulo, e, na necessidade de expansão, novos módulos lhe podem ser 

acrescidos sem gerar necessidade de parada de produção. 

Figura 3.27. Composição em Malha. FOSTERANDPARTNERS, 2008. 

 Esta planta possui 42 módulos, distribuídos em uma malha de quatorze módulos de 

comprimento por quatro de largura. Na fachada principal, há supressão da malha para 

“quebrar” a regularidade da planta (volumetria simples) e acentuar a recepção e o espaço de 

exposição; este acento também é dado pela diferença de revestimento da fachada 

(vitrificado). Embora em planta baixa se perceba nitidamente a endentação, na percepção 

das vistas e da volumetria, a sensação de cubo é devido à unidade da forma que a repetição 

estrutural cria. (Figuras 3.1, 3.18 e 3.21)   
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3.4  FÁBRICA FLEETGUARD  
3.4.1  Ficha  

Tabela 3.2. Ficha FLEETGUARD.  Fonte: RSHP, 2009. 

P
R

O
JE

T
O

 

Nome da 
Edificação 

Fleetguard Fabricação e Centro de Distribuição 

Cliente Fleetguard Divisão Internacional  
Fleetguard International Division of Cummins Engine Co / Ville de Quimper 

Período de 
Construção 

1979 - 1981 – Planejamento e construção  

Área 
Construída 

8.750 m
2

Área do 
Terreno 

48.750 m
2

Função da 
Edificação 

Fábrica de Filtros para a Indústria Pesada (grandes sistemas de filtragem e silenciadores 
para aplicações industriais, filtros automotivos) 

  

E
Q

U
IP

E
 Arquiteto Richard Rogers Partnership 

Engenheiro Ove Arup and Partners 

Estrutura Ove Arup and Partners 

  

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 Cidade / 
País 

Quimper, Brittany, France 

Lat/Long/Alt. 
Média 

48n0, 4w06, 150 m 

Clima Temperado 

Descrição Área industrial situada em Quimper, cidade localizada a oeste da França. 

  

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço 

Elementos 
Horizontais 

Aço 

  

E
N

V
E

L
O

P
E

 

Fechamento Painéis, formados por duas placas metálicas encaixadas em suporte metálico e painéis 
vitrificados. 
Painéis conectados à estrutura (articulados seguindo modulação da malha estrutural)  

Cobertura Painéis metálicos 

Aberturas 
Laterais 

Sem aberturas, porém em pontos estratégicos existem placas vitrificadas que possibilitam 
a entrada de luz natural. 

  

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS

Expostos, mas para a parte interior da edificação. 

Iluminação Natural e Artificial 

Climatização Artificial 

  

IN
T

E
R

IO
R

 Tipo de 
Planta 

Piso único com mezanino 
Divisão dos escritórios em painéis vitrificada 

Tipo de 
circulação 

Planta livre com circulação definida pelo processo 
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3.4.2   O Projeto 

 Figura 3.28. Fleetguard Visão Geral.  Fonte: RSHP, 2008. 

Para Poweel (2006, p. 70), com o projeto para a Fleetguard (Figura 4.28), Richard Rogers 

concebeu uma edificação visualmente atrativa, funcional e moderna, e reafirmava o pensamento 

de que o projeto industrial podia produzir edificações esteticamente belas. 

A nova planta deveria abrigar a linha de produção, a área administrativa e estocar 

produtos. Sua função principal seria atuar como centro de distribuição para toda a Europa. Como 

a empresa é especializada em fabricar filtros para a indústria, sua nova planta deveria produzir 

filtros para gasolina, óleo e ar.  

A nova planta inicialmente seria projetada com 8.750 m2, mas havia previsão para 

expansão de até 40 mil m2 nos próximos 15 anos. Desta forma, a edificação deveria ser o mais 

flexível e adaptável possível, para se adequar facilmente às novas necessidades de mercado e às 

novas tecnologias. Outra solicitação de projeto era utilizar iluminação natural quando possível e a 

planta utilizar o conceito de planta livre. 

  

A localização escolhida para a nova sede foi uma zona industrial próxima à cidade de 

Quimper, França e adjacente à maior estrada da área, o que facilitaria seu caráter como centro de 

distribuição. 

Com a intenção de causar pouco impacto ao entorno, foi criada uma estrutura externa

tensionada com pilares tubulares e cabos de aço suspensos. A estrutura externa não somente 

liberou o interior da edificação como possibilitou, por ser bastante esbelta e de fácil montagem, 

economia na construção.  Este tipo de edificação com estrutura em aço, e fachada em painéis, 

fabricada fora do terreno, possibilita a instalação de canteiro seco e sensível diminuição do 

período de construção. Internamente, as divisórias dos escritórios localizados no mezanino são de 

vidro (Figura 4.29), o que física e visualmente desobstrui a divisão entre administração e 

produção.   
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Tal medida projetual se deu para tornar o espaço o mais igualitário possível. Duas 

estratégias foram utilizadas para captar a luz natural: na cobertura, foram introduzidas 

regularmente chapas vitrificadas; nas fachadas em locais estratégicos, de maior uso e maior 

solicitação de acuracidade, foram introduzidos painéis vitrificados. (Figura 3.30)   

                                          
              Figura 3.29. Interior Fleetguard.                                                    Figura 3.30. Pele Fleetguard.  

              Fonte: RSHP, 2008                                                                                   Fonte: BLANC, A,; McEVOY, M.; PLANK, R., 2009

Para Powell (2006, p. 70), o layout fabril, da Fleetguard, segue o mesmo estilo democrático 

da Reliance Controls, projetada vinte anos antes. Este autor cita: “A Fleetguard foi um grande 

modelo para outros arquitetos e foi a base para outra grande obra, a fábrica INMUS.”

             

3.4.3   Forças do Lugar e Resposta ao Terreno 

As principais forças do lugar estavam na paisagem campestre. (Figura 3.28) Sem 

edificações no entorno, na data da construção, não havia comparação de volumetria com outras 

obras.  A resposta às características do terreno (Figura 3.31) foi o nivelamento de toda área de 

implantação da edificação. Na parte posterior, onde fica localizado o mezanino, uma passarela, dá 

acesso ao estacionamento, localizado em talude mais acima. (Figura 3.32) 

Figura 3.31. Implantação Fleetguard.  Fonte: NICHOLS, 2008 
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Legenda 
1- Estacionamento de Fundos 
2- Mezanino 

Figura 3.32. Detalhe Passarela.  Fonte : RSHP, section through the building,  2008. 

Na atualidade o entorno está modificado. (Figura 3.33) Vinte e oito anos depois da 

construção da fleetguard, a paisagem campestre foi invadida por outras edificações industriais, 

perdeu sua característica principal de espaço campestre; assim, a principal força do lugar se 

descaracterizou. Atualmente, há concorrência de outras volumetrias industriais no entorno da 

planta.  

Figura  3.33. Entorno Fleetguard.   Fonte: GOOGLE MAPS FLEETGUARD, 2009. 

    
3.4.4   Esquema Gráfico da Disposição das Atividades no Espaço 

A seguir, esquema gráfico (Figura 3.34) dos setores fabris, o que possibilita identificar as 

áreas de diferentes atividades que a fábrica abriga. 
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                                                Figura 3.34. Esquema Gráfico Fleetguard.  Fonte: RSHP, 2008  

Figura 3.35. Planta Baixa Fleetguard.  Fonte: RSHP, 2008. 



137 

Figura 3.36. Corte AA Fleetguard. Fonte: RSHP, 2008.

Figura 3.37. Corte BB Fleetguard. Fonte: RSHP, 2008. 

Figura 3.38. Vista Principal Fleetguard. Fonte: RSHP, 2008. 

Figura 3.39. Vista Lateral Fleetguard. Fonte: RSHP, 2008. 

Figura 3.40. Volumetria Fleetguard.  Fonte: RSHP, 2008. 



138 

A planta da fábrica Fleetguard (Figura 3.35) abriga sob o mesmo teto todas as suas 

atividades, seguindo a linguagem projetual dos “umbrella buildings”. De planta simples, sua 

estrutura modular é o elemento principal da sua concepção. A estrutura exposta é pintada 

de vermelho, cor da empresa, além desta simbologia apropriando a edificação à empresa, o 

vermelho, para Fernandes (2008, p. 80), pode ser associado a energia, calor, paixão. O que 

dá expressão de vivacidade à obra. O conceptor procurou projetar um espaço não 

hierárquico; para tal, criou refeitório único, divisórias internas vitrificadas, que quebram o 

conceito de “espaço reservado”. As entradas da edificação são várias, e criam a simbologia 

de liberdade de escolha de acesso para chegar ao seu local de trabalho, além de 

funcionalmente diminuir as distâncias percorridas entre estacionamento e acesso. 

3.4.5  Estrutura Básica 

Segundo o autor, a estrutura básica é constituída de elementos de fácil fabricação e 

conexão. Caso haja necessidade de expansão futura, as conexões estruturais podem ser 

feitas sem afetar a estrutura e fechamentos já existentes, o que evitaria paradas no uso da 

edificação. Devido à interação de arquiteto e engenheiro na concepção da estrutura, esta 

pesa 17% (47 kg/m2) menos que uma estrutura convencional, o que reduziu sensivelmente o 

custo final da edificação. 

A malha estrutural (Figura 3.41) possui 25 módulos, de lado aproximado de 18,70, 

perfazendo um total de 350 m2, cada módulo. 

                                               Figura 3.41. Malha Estrutural. Fonte: RSHP, 2008. 

 A base da expressão estrutural é a estrutura tensionada em aço, que se repete 

regularmente. (Figura 3.42) A composição dos módulos atirantados imprimem movimento e 

leveza à fachada da edificação. 
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        Figura 3.42. Estrutura Detalhe.  Fonte: YIP; WAI; HANG; LUN; YUE; LAI, 2007. 

Legendas 

1 . Elementos estruturais de base: pilares e vigas.

2 . Sistemas de treliça, que intensificam estabilidade lateral. 

3 . Sistema de cabos atirantados. 

4 . Cobertura e fechamentos. 

5 . Composição Final. 

3.4.6   Análise das Categorias Conceituais da Forma

3.4.6.1   Textura  

 A textura da pele é claramente definida pelo contraste entre a cor dos fechamentos 

(cinza claro) e a cor da estrutura metálica (vermelho). Outro elemento que modifica a textura 

e expressão da edificação é a sombra da estrutura sobre a fachada recuada, que dá noção 

de profundidade e percepção de figura e fundo. (Figura 3.43)  
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                                                      Figura 3.43. Estrutura Externa.  Fonte: RSHP, 2008. 

 As fachadas painelizadas compõem outro elemento textural (Figura 3.44), pois tanto 

a própria composição nervurada dos painéis (Figura 3.45) quanto as juntas verticais das 

fachadas definem a expressão da pele e reforçam a percepção do plano.  

                                                                      Figura 3.44.  Detalhe Fachada. Fonte: INAFR, 1984 

  

                                                                      Figura 3.45. Detalhe Fechamento.  Fonte: RSHP, 2008. 
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3.4.6.2   Ritmo 

Por ser a composição da edificação extremamente simples, a estrutura é o elemento 

de maior acento na expressão desta edificação; imprime ritmo por repetição, tanto da forma 

quanto da cor. Para Fernandes (2008, p. 134), “o ritmo de uma composição se dá através 

das repetições de cores entre sequências diversas”. Outro elemento compositivo que, além 

de textura, imprime ritmo são as juntas das fachadas em painéis, por serem repetidas em 

espaços regulares. 

3.4.6.3   Simplicidade 

A composição da edificação é caracterizada por estrutura exposta atirantada que se 

repete regularmente, e cria-se relação de figura e fundo com a fachada cinza, que fica 

recuada da linha dos elementos estruturais. (Figura 3.46) Assim, a edificação apresenta 

basicamente duas informações visuais, um “cubo” cinza, e elementos estruturais coloridos, 

sendo elemento de fácil leitura, porém há acento dos recursos estruturais por contraste de 

cor e forma, valorizando hierarquicamente a estrutura exposta.  A repetição dos elementos 

verticais imprime movimento à pele da edificação, que, apesar da simplicidade, não 

apresenta nenhum caráter de monotonia. 

  
                                                                      Figura 3.46. Estrutura Exposta Fleetguard.   
                                                                      Fonte: RSHP. Exterior, 2008.

3.4.6.4  Proporção 

A proporção da planta destaca-se por dominância horizontal. (Figura 3.47.) A 

edificação apresenta pé-direito duplo em planta de piso único.  A planta baixa possui 74 m 

de largura por 130 m de comprimento, o que caracteriza a horizontalidade da edificação. 

 A proporção da planta é harmoniosa. Apesar do destaque da estrutura na 

composição das fachadas, os dois elementos se equilibram em dimensão. Há acento nos 
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elementos estruturais, pela forma, repetitividade e cor, porém os elementos são combinados 

com sentido de ordem e unificação.     

Figura 3.47. Volumetria - Dominância. Fonte: RSHP, 2008. 

3.4.6.5   Simetria  

Devido à composição repetitiva, na estrutura em malha existe grande simetria em 

todas as fachadas da edificação. A simetria dos fechamentos só é quebrada por presença 

de algumas aberturas na fachada norte (Figura 3.48), onde estão localizados os escritórios. 

Mesmo havendo diferença no revestimento desta fachada, a simetria não é quebrada 

totalmente, pois as aberturas são feitas por supressão dos painéis metalizados, substituídos 

por painéis transparentes. As juntas do fechamento se repetem em espaços iguais; o que 

eventualmente muda é o tipo de material na composição da pele. 

                                           Figura 3.48. Escritório Mezanino. Fonte: INAFR, 1984. 

3.4.6.6   Leveza 

 Não existe um elemento de maior peso na percepção da forma; tanto o acento 

(estrutura modular vermelha) quanto o fundo (fachada cinza) propiciam percepção 
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equilibrada da forma. É fato que a estrutura é o acento da composição por contraste, porém, 

sua repetição ao longo da fachada cria simetria, não havendo elemento de maior peso. A 

leveza da edificação está expressa na materialidade dos elementos que compõem 

fechamentos e estrutura da edificação. A espessura dos fechamentos e a esbeltez dos 

pilares tubulares atirantados dão caráter de leveza à edificação. A cor e forma dos 

elementos estruturais dão caráter à expressão da edificação industrial.  

3.4.6.7   Estrutura Aparente   

 A estrutura de periferia, um exoesqueleto, localiza-se sobre a fachada, enquanto os 

outros elementos estruturais (vigas e cabos de aço) vencem grandes vãos e não interferem 

na flexibilidade da planta. Os elementos estruturais (Figuras 3.49 e 3.50) da edificação, além 

da esbeltez e leveza, pelo detalhe, compõem elemento único, o que dá expressão 

diferenciada àedificação. 

Figura 3.49. Estrutura I. Fonte: RSHP, 2008 

Figura 3.50. Estrutura II. Fonte: NICHOLS, 2008 

3.4.7   Propriedades da Forma  

3.4.7.1   Elementos de Geometria Simples 

A composição da planta se assemelha a um elemento de geometria simples, ou seja, 

um retângulo (Figura 3.35), com supressão de três partes iguais. Ao se pensar no sentido de 

massa, esta edificação se assemelha a um sólido primário. Tal forma imprime à edificação 

composição estável. O elemento que quebra a “pureza” e dá vivacidade à forma é a 

composição estrutural. (Figura 3.51)   
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Figura 3.51. Fleetguard Visão Geral II.  Fonte: ARCHIGUIDE, 2007. 

3.4.7.2   Elementos Verticais Retilíneos 

Os elementos verticais são expressos através dos pilares e da junção dos painéis 

que compõem o fechamento. Estes imprimem ritmo e regularidade à composição da 

edificação. Essa composição não só caracteriza a fachada como delimita o campo visual. A 

concepção da edificação a caracterizou não somente como mais um galpão fabril, mas sim 

uma edificação moderna que responde de forma única as solicitações de desmontabilidade, 

flexibilidade e rapidez construtiva.  A composição apresenta uma resposta ao lugar bastante 

singular, porém, quando comparada à paisagem campestre, não é um elemento que se 

destaque do entorno, muito devido a sua escala, horizontal, pela combinação das suas 

cores que não saturam: elementos verticais vermelhos sobre fundo cinza.      

3.4.7.3   Organizações Espaciais  

  A organização espacial do projeto é em malha, o principal motivo para esta 

organização foi o sistema estrutural. A estrutura em malha permitiu maior rapidez 

construtiva, maior flexibilidade da planta e maior facilidade de expansão futura. Na fase 

construtiva, a planta foi montada módulo a módulo e os fechamentos foram conectados 

posteriormente a uma malha metálica; assim, novos módulos podem ser facilmente 

adicionados à planta sem que haja necessidade de paradas no processo. 

 Esta planta possui 25 módulos.  Na fachada oeste há supressão de três módulos 

como resposta ao terreno. Embora em planta baixa se perceba nitidamente a endentação, 

na percepção das vistas e da volumetria esta é pouco percebida.  
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3.5   FÁBRICA INMOS 
3.5.1   Ficha 

Tabela 3.3. Ficha INMOS. Fonte: RSHP, 2009. 

P
R

O
JE

T
O

 

Nome da 
Edificação 

INMOS Fábrica de Microprocessadores 

Cliente  INMOS Ltd. 

Período de 
Construção 

1982 - 1987– planejamento e construção – 

Área 
Construída 

 8.900 m
2

Largura 86,4 m e profundidade de 106 m   
Área do 
Terreno 
Função da 
Edificação 

Fábrica de microprocessadores 

  

E
Q

U
IP

E
 Arquiteto Richard Rogers Partnership 

Engenheiro YRM Engineers 

Estrutura Anthony Hunt Associates 

  

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 Cidade / 
País 

Newport, Gwent, South Wales 

Lat./Long. 
Alt. Média 

51n35, 3w0, 150 m 

Clima Temperado Oceânico 

Descrição  Área industrial situada em Newport. Construída para ser uma fábrica modelo da INMUS com 
adaptabilidade para construção em qualquer local. 

  

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço 

Elementos 
Horizontais 

Aço 

  

E
N

V
E

L
O

P
E

 

Fechamento Painéis, formados por placas metálicas e acrílicos, encaixadas em suporte metálico. Painéis 
conectados a estrutura (articulados seguindo modulação da malha estrutural) 

Cobertura Painéis metálicos, com isolamento térmico 

Aberturas 
Laterais  

Sem aberturas, porém em pontos estratégicos existem placas transparentes que possibilitam a 
entrada de luz natural, na parte onde estão localizados os escritórios. 

  

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS
 

 Expostos principalmente sobre corredor central (água quente, água fria, água refrigerada, ar 
comprimido). 

 Iluminação Natural e Artificial 

 Climatização Artificial 

  

IN
T

E
R

IO
R

 Tipo de 
Planta 

Piso único. Divisões internas  em divisórias de metal.  

Tipo de 
circulação 

Circulação Central Linear 
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3.5.2  O Projeto 

Figura 3.52. Fachada Parte Posterior.  Fonte: RSHP INMOS, 2008. 

A INMOS (Figura 3.52) foi projetada pelo autor para ser uma fábrica modelo, capaz 

de ser construída em uma grande variedade de locais pelo mundo. A linha mestra de sua 

concepção era cumprir com várias solicitações técnicas inerentes ao processo. Pelo caráter 

do processo que abriga – fabricação de microchips eletrônicos – as condições ambientais do 

espaço interior precisavam ser bem controladas, o ar no espaço de produção precisava ser 

totalmente limpo, pois o processo é muito sensível à poeira. Porém, além do espaço 

produtivo, os gestores solicitaram uma fábrica que abrigasse o setor administrativo e 

serviços auxiliares para a força de trabalho. Assim, a edificação foi concebida com a 

linguagem projetual das edificações denominadas “umbrella buildings”, porque abriga sob 

cobertura única diferentes funções. 

Os gestores da empresa solicitaram ao arquiteto uma planta de construção rápida, 

altamente flexível, que possibilitasse fácil expansão, sem parada na produção. A planta 

deveria iniciar sua operação em no máximo um ano, entre projeto e construção. A 

necessidade de construção rápida influenciou consideravelmente a decisão da materialidade 

estrutural, estrutura em aço, pré-fabricada. 

O resultado foi uma edificação distinta pelo aspecto exterior, por oferecer espaço 

diferenciado ao usuário e por impactar da menor maneira possível o entorno. A linha mestra 

do projeto consistiu em dividir a planta em duas grandes áreas: uma “limpa” e outra “suja”. A 

primeira é destinada a fabricação de microchips (Figura 3.53); já na outra área, localizam-se 

os escritórios e serviços.  
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                                                                              Figura 3.53. Interior. 
                                                                              Fonte: RSHP INMOS , 2009. 

Em uma planta de piso único, as áreas “limpa” e “suja” são separadas por um 

corredor interno (Figura 3.54) que mede 7,20 m de largura por 106 m de comprimento. Ao 

longo do corredor foram distribuídos telefones públicos, máquinas de café e lanche (Figura 

3.55), pequenos jardins internos e salas de espera para os escritórios.  

                                                         
                        Figura 3.54. Corredor Interno.                                                                Figura 3.55. Espaço Café. 
                        Fonte: RSHP INMOS, 2009.                                                                   Fonte: RSHP INMOS, 2009. 
    

No corredor, na parte interna e externa (Figuras 3.54 e 3.56), passam os dutos e 

ficam localizados alguns maquinários, como os que fazem o condicionamento do ar. A 

edificação possui uma estrutura modular externa em aço que, juntamente com a exposição 

dos dutos, caracteriza a expressão da edificação. Os fechamentos em painéis são montados 

em estrutura de aço, o que agiliza a construção da edificação e caracteriza canteiro seco, 

pois a construção é fabricada fora do terreno e apenas montada no sítio de implantação. Os 

fechamentos em painéis metálicos são na cor azul; nas fachadas da área “limpa” e nas 

fachadas da área “suja”, foi composto um grid de painéis azuis e de acrílico, em um arranjo 

que imprime vivacidade e ritmo à fachada. 
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                                                  Figura 3.56. Detalhe Dutos.  Fonte: PHILIPS, 1992,  p. 98 

3.5.3   Forças do Lugar e Resposta ao Terreno 

As principais forças do lugar estão na paisagem campestre (Figura 3.52), marcada 

pela presença de um bosque que se estende da parte frontal até a parte posterior do 

terreno. Sem edificações no entorno, as cores e a escala da edificação não impactaram 

negativamente o entorno. A edificação volta sua fachada principal para o bosque localizado 

próximo à autoestrada.  

Na atualidade o entorno está modificado (Figura 3.57), porém a paisagem ainda 

preserva parte de sua característica campestre, graças ao bosque que foi mantido. Há 

concorrência de outras volumetrias industriais no entorno da planta.  

                     Figura 3.57. Entorno INMOS.  Fonte: GOOGLE MAPS INMOS, 2009. 
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A edificação apresenta uma resposta ao lugar bastante singular, principalmente 

quando é observada em dias de céu claro, pois os tons azuis de seu envoltório se integram 

à paisagem, como se os fechamentos fossem sua extensão.   

3.5.4   Esquema Gráfico da Disposição das Atividades no Espaço 

O esquema gráfico a seguir caracteriza a setorização da planta fabril. 

Figura 3.58. Esquema Gráfico - INMOS.  Fonte: RSHP, 2009. 

Figura 3.59. Situação.  Fonte: PHILIPS, p. 97 

1 – Fase 1 
2 – Fase 2 
A – Garagem 
B – Acesso Veículos 
C – Área de Produção 
D – Circulação Central 
E – Administração 
F – Bosque Existente 
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Figura 3.60. Planta Baixa - INMOS . Fonte: RSHP, 2009. 

Figura 3.61. Corte AA - INMOS . Fonte: RSHP, 2009. 

Figura 3.62. Corte BB - INMOS . Fonte: RSHP, 2009. 
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Figura 3.63. Vista Principal - INMOS. Fonte: O Autor, Referência RSHP, 2009. 

Figura 3.64. Vista Lateral - INMOS. Fonte: RSHP, 2009. 

Figura 3.65. Volumetria - INMOS. Fonte: RSHP, 2009.

O projeto foi planejado para ser construído em duas fases (Figura 3.59), porém 

somente a primeira fase seguiu os padrões estruturais e de fechamento sugeridos pelo 

planejamento inicial, idealizado pelo arquiteto Richard Rogers. Situada em paisagem 

campestre, sua escala e composição procuram impactar minimamente o entorno.  

A edificação abriga sob o mesmo teto as atividades de produção, administração e 

serviços auxiliares, seguindo a linguagem projetual dos “umbrella buildings”. Sua planta é 

simples, mas apresenta eixo de circulação bem definido, devido às necessidades do 

processo que necessita de área com condições ambientais bem controladas para a 

produção. As áreas internas, além do eixo de circulação, não apresentam divisórias fixas, o 

que dá caráter de extrema flexibilidade à planta. O eixo central possui iluminação zenital e a 

divisória na área suja é vitrificada (Figura 3.66), o que permite melhor aproveitamento da luz 

natural. 
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                                                                                    Figura 3.66. Iluminação e Divisória Fixa.  
                                                                                    Fonte: PHILIPS, 1992, p.102. 

3.5.5   Estrutura Básica 

As propriedades inerentes ao aço formam a base da expressão estrutural, vigas e 

pilares atirantados, marcam a volumetria da edificação. A estrutura é marcada por uma 

composição central de pilares em aço (Figura 3.67), contraventados e atirantados a vigas 

externas localizadas sobre a cobertura e apoiadas na lateral da edificação a vigas de altura 

menor. (Figura 3.68) A estrutura é composta por uma malha (Figura 3.69) contendo 36 

pilares, onze vigas e quatorze treliças, formando um retângulo de 86 m de largura por 106 m 

de comprimento.  

                                       

                            Figura 3.67. Detalhe Pilar Central.                       Figura 3.68. Detalhe Viga e Pilar Periférico. 
                            Fonte: PHILIPS, 1992, p. 101.                             Fonte: PHILIPS, 1992 p. 103. 

A supressão de um dos segmentos da malha estrutural permite a instalação de um jardim 

entre o restaurante e os escritórios. 



153 

                                   Figura 3.69. Malha Estrutural.  Fonte: ABTEILUNG FÜR HOCHBAU- INMUS, 2008.  

        

3.5.6   Análise das Categorias Conceituais da Forma

3.5.6.1   Textura 

  

A textura da superfície é caracterizada pela painelização da fachada, pela 

composição do exoesqueleto estrutural e pela tubulação e maquinário - localizados sobre o 

eixo central. (Figura 3.52)  Não há contraste acentuado entre a cor do revestimento e a cor 

da estrutura exposta, pois ambas são azuis, apenas o tom da estrutura é mais escuro que o 

dos fechamentos. Detalhe marcante na textura da fachada é a composição de painéis no 

fechamento da área “suja”. Painéis opacos azuis são intercalados a painéis translúcidos, 

formando uma fachada de textura singular. A diferença entre a textura das fachadas marca 

sensivelmente a função de cada espaço: a área limpa possui fachada toda opaca em azul; a 

área suja possui painéis translúcidos.   

3.5.6.2   Ritmo 

 Os elementos de maior acento na composição do ritmo desta edificação são a 

painelização das fachadas e a repetição dos elementos estruturais. Na volumetria da 

edificação, os pilares centrais, atirantados às vigas, e os laterais dão ritmo à composição 

pela simetria e repetição. Na fachada da área limpa, o ritmo é marcado pela junção dos 

painéis. Na fachada da área suja, o ritmo é enriquecido pelo movimento aleatório da 

composição entre painéis opacos e translúcidos.  
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3.5.6.3   Simplicidade 

A composição da edificação é caracterizada por estrutura exposta atirantada que se 

repete regularmente, a relação de figura e fundo não é enriquecida, pois tanto estrutura 

quanto fachadas apresentam quase unidade de cor. Mesmo a composição dos painéis 

translúcidos da área “suja” não compõem relação figura e fundo marcada. A edificação 

apresenta duas informações visuais, fachada painelizada ora opaca, ora composta por 

painéis mistos (opacos e translúcidos) e uma estrutura exposta atirantada, o que caracteriza 

elemento de fácil leitura visual. Porém há acento de dois elementos pela forma: um é a 

estrutura que se destaca na composição da edificação; o outro é a fachada de painelização 

mista, valorizando hierarquicamente a estrutura exposta e o revestimento. Mesmo havendo 

hierarquia, não é percebido peso, pois a escala não é contrastante nem a cor dos elementos 

se destaca sobre a composição como um todo. Apesar da repetição dos elementos verticais 

e da cor, a possível monotonia é quebrada pela composição aleatória dos painéis da área 

“suja”. 

3.5.6.4   Proporção 

A proporção da planta destaca-se por dominância horizontal. (Figura 3.70)  A 

edificação é uma planta de piso único e dimensão de 86,40 m de largura por 106 m de 

comprimento, o que caracteriza a horizontalidade da edificação. 

 A proporção da planta é harmoniosa, apesar dos pilares centrais possuírem quase o 

triplo da altura do pé-direito, porém sua esbeltez, sua repetição e cor dos elementos 

proporciona formulações visuais com elementos combinados em sentido de ordem e 

unificação.   

Figura 3.70. Volumetria INMOS. Fonte: RSHP, 2009.   

3.5.6.5   Simetria 
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Devido à composição repetitiva da estrutura em malha e à marcação de um eixo 

central, existe grande simetria estrutural na volumetria da edificação. (Figura 3.52)  Porém a 

simetria dos fechamentos é quebrada pela composição dos painéis. Assim, a forma da 

edificação é caracterizada por conjuntos de simetria, das fachadas da área limpa e a 

simetria das fachadas da área “suja”. Os elementos estruturais e dimensionais das fachadas 

laterais são idênticos, porém os fechamentos são diferenciados. O fechamento da área 

“limpa” é opaco e o da área “suja” é misto. As fachadas principal e de fundos são similares, 

não havendo hierarquia entre as duas. 

3.5.6.6   Leveza 

 Não existe um elemento de maior peso na percepção da forma, mas sim um acento 

na composição da forma (pela textura). É fato que a estrutura e a composição aleatória dos 

painéis são o acento da composição, porém a percepção da volumetria é equilibrada. A 

leveza da edificação está expressa na materialidade dos elementos que compõem 

fechamentos e estrutura da edificação, nas cores do revestimento, o azul, que para 

Fernandes (2008, p. 81) representa calma, podendo ser usado em ambientes que requerem 

concentração. A espessura dos fechamentos e a esbeltez dos pilares tubulares atirantados

dão caráter de leveza à edificação.   

3.5.6.7   Estrutura Aparente  

 A estrutura de periferia, nesta edificação, foi usada de duas formas. Os pilares 

centrais são expostos acima da edificação e são periféricos às áreas de produção e 

administração.  As vigas e os pilares laterais são totalmente expostos. A estrutura 

imprime expressão e caráter à edificação, localiza-se no eixo central (Figura 3.67) sobre as 

fachadas laterais e cobertura (Figura 3.68), assim não interfere na flexibilidade da planta. 

Devido à esbeltez dos elementos estruturais, a penetração da iluminação natural no eixo 

central da edificação é facilitada. (Figura 3.66)  

3.5.7    Propriedades da Forma 

3.5.7.1    Elementos de Geometria Simples 

A composição da planta assemelha-se a um elemento de geometria simples, ou seja, 

um retângulo (Figura 3.60), que imprime à edificação forma altamente estável. Ao se pensar 
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no volume se assemelha a um sólido primário (cubo). O que dá caráter diferenciado à 

volumetria e “quebra a pureza” da forma são os elementos estruturais expostos e a 

composição mista da fachada painelizada. A composição estrutural se destaca, pois 

transforma uma construção que seria um simples galpão em edificação representativa de 

modernidade, muito pela materialidade e forma arrojada de seus elementos estruturais.  

3.5.7.2   Elementos Verticais Retilíneos 

Os pilares são elementos que se destacam na percepção da edificação. Na 

percepção da forma, sua repetição cria um campo visual e delimita o espaço, bem como a 

junção dos painéis que compõem os fechamentos. (Figura 3.71)    

  

Figura 3.71. Elementos Verticais INMOS.  Fonte: RSHP, 2009. 

3.5.7.3   Organizações Espaciais  

A organização espacial do projeto é em malha (Figura 3.69); o que permitiu maior 

rapidez construtiva, maior facilidade de expansão fabril e maior flexibilidade do projeto. Na 

fase construtiva, a estrutura foi totalmente montada e posteriormente os fechamentos foram 

conectados nos suportes metálicos.  Caso haja necessidade de expansão, novos módulos 

podem ser acrescidos à planta sem que haja interrupção do processo produtivo. 
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3.6   PATSCENTRE 
3.6.1   Ficha 

Tabela 3.4. Ficha PATSCENTRE.  Fonte: RSHP, 2009 

P
R

O
JE

T
O

  

Nome da 
Edificação 

PA Centro de Tecnologia 

Cliente PA Consulting Services Inc

Período de 
Construção 

1982-1985 – planejamento e construção 

Área 
Construída 

4.000 m
2  

Área do 
Terreno 

19 acres. m
2

Função da 
Edificação 

Laboratório Comercial, centro de pesquisa e escritórios da empresa 

  

E
Q

U
IP

E
 Arquiteto Richard Rogers Partnership 

Engenheiro Ove Arup & Partners 
Syska and Hennessy Inc

Estrutura Ove Arup & Partners 
Robert Silman Associates

  

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 Cidade / 
País 

Princeton, Nova Jersey, EUA 

Lat/Long/ 
Alt. Média 

40n21, 74w40, 150 m 

Clima Frio 

Descrição Área industrial situada em Princeton, Nova Jersey, EUA

  

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço 

Elementos 
Horizontais 

Aço 

  

E
N

V
E

L
O

P
E

 Fechamento Painéis, formados por placas translúcidas, encaixadas em suporte metálico. Painéis conectados 
à estrutura (articulados seguindo modulação da malha estrutural)  

Cobertura Painéis metálicos e domos transparentes, no corredor 

Aberturas 
Laterais 

Janelas em fita, fixa 

  

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS
 

 Expostos interior e exteriormente 

 Iluminação Natural e Artificial 
A qualidade da iluminação natural do espaço interior é atribuída ao painel (revestimento) 
translúcido (SHP HOME PAGE) 

 Climatização Artificial  

  

IN
T

E
R

IO
R

 Tipo de 
Planta 

Piso único. Divisões internas em divisórias compostas por painéis metálicos 

Tipo de 
circulação 

Circulação central 
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3.6.2   O Projeto 

                          Figura 3.72. PATSCENTRE Visão Geral.    Fonte: RSHP PATSCENTRE, 2008. 

Os gestores do PA Technology Center solicitaram ao autor um projeto que 

exprimisse o compromisso do laboratório, com alta tecnologia, pesquisa de ponta e que 

fosse visível para o visitante a uma distância considerável. Outras exigências incluíram a 

flexibilidade máxima da planta para possibilitar uma futura expansão, alto nível da liberdade 

de circulação, ou seja, circulação ampla, flexibilidade nas áreas de escritórios, laboratórios e 

serviços, tornando possíveis quaisquer rearranjos de layout. 

O projeto resultou em uma solução estrutural diferente da fábrica INMOS (RRP), 

apesar de semelhanças visuais entre os dois edifícios. O PAST Centre possui escala menor 

(Figura 3.72), número menor de serviços e área de produção que a INMOS. O vão da 

edificação é de 26 m. O conceito básico do edifício é distribuir-se ao longo de um eixo 

central “espinha dorsal” onde, no entorno, localizam-se área de produção, setor de projetos, 

laboratórios fechados e de pesquisa, escritórios, salas de reunião, banheiros, cafeteria / 

local de refeições e biblioteca. Porém, o eixo estrutural não possui alvenaria, é marcado 

apenas pela localização dos pilares centrais.  A entrada de iluminação natural é através da 

pele e do eixo central. Os fechamentos são em painel metálico, mas possuem uma faixa 

vitrificada horizontal que se assemelha a janelas em fita. (Figura 3.73) A cobertura do eixo 

central é feita em domos (Figuras 3.74 e 3.75) que permitem a entrada de iluminação 

natural. 
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                                 Figura 3.73. Exterior PATSCENTRE. Fonte: GSAPPonline, 2008.  

                   
Figura 3.74. Domos. Fonte: GSAPPonline, 2008.                       Figura 3.75. Domos II. Fonte: GSAPPonline, 2008. 

A edificação, por ser totalmente pré-fabricada, possibilitou tempo efetivo de 

construção rápido e canteiro seco. A volumetria da edificação, pelo acento da composição 

estrutural é arrojada, mas elegante em função de sua escala. 

3.6.3   Forças do Lugar e Resposta ao Terreno  

As principais forças do lugar estão na paisagem campestre (Figura 3.72), marcada 

por grandes extensões de áreas verdes, sem edificações próximas; as cores e a escala da 

edificação não impactaram negativamente o entorno. 

Na atualidade, o entorno ainda apresenta grande quantidade de área verde (Figura 

3.76), o que preserva sua característica campestre. Poucas são as edificações próximas, 

não havendo concorrência significativa de outras volumetrias industriais no entorno da 

planta.  
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                     Figura  3.76. Entorno PATSCENTRE.  Fonte: GOOGLE MAPS PATSCENTER, 2009. 

3.6.4   Esquema Gráfico da Disposição das Atividades no Espaço 

O esquema gráfico a seguir delimita as áreas de produção e atividades do PAT 

             Figura 3.77. Esquema Gráfico PATSCENTRE. Fonte: RSHP, 2008 
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Figura 3.78. PASTCENTRE Planta Baixa.  Fonte: GSAPPonline, 2008. 

Figura 3.79. PASTCENTRE Corte AA. Fonte: GSAPPonline, 2008. 

Figura 3.80. PASTCENTRE Vista Principal. Fonte: GSAPPonline, 2008. 

Figura 3.81. PASTCENTRE Corte BB.  Fonte: GSAPPonline, 2008. 

Figura 3.82. PASTCENTRE Vista Lateral.  Fonte: GSAPPonline, 2008. 
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Figura 3.83. PASTCENTRE Volumetria.  Fonte: GSAPPonline, 2008. 

O centro de tecnologia PA (Figura 3.78) em Princeton, nos EUA, segue a linha 

projetual dos “umbrela buildings”, ou seja, abriga sob a mesma cobertura todas as 

atividades da organização. De planta simples, apresenta um eixo de circulação definido 

pelos pilares e layout do processo. Sua composição é caracterizada por conceito de 

ausência de hierarquização dos espaços, ou seja, foi projetado espaço de refeição único, 

banheiros que podem ser utilizados por todos e entrada única para funcionários.   

A planta apresenta piso único, suas divisórias internas não são fixas. O processo 

produtivo se desenvolve em duas grandes áreas, os escritórios e o setor de projetos se 

localizam na parte central e os laboratórios são locados na periferia, ao lado direito da 

entrada de pessoal. Os banheiros ficam próximos à cafeteria e a área de produção. A planta 

está localizada em uma área industrial, próximo a duas rodovias, o que facilita transporte de 

produtos e acesso de pessoal.  

3.6.5   Estrutura Básica 

 A base da expressão estrutural é a estrutura tensionada em aço, que se repete 

regularmente. A composição dos módulos atirantados dá expressão à volumetria da 

edificação. A estrutura básica é constituída de elementos de fácil conexão, porém o cuidado 

com detalhes é a base desta estrutura em aço. Por ser uma estrutura montada módulo a 

modulo, caso seja necessário uma expansão futura, as conexões estruturais podem ser 

feitas, sem haver necessidade de paradas no uso da edificação. 

A edificação possui estrutura tubular central (pilares), de onde saem cabos de aço 

que são conectados às vigas expostas na cobertura. Na parte exterior de cada lado da 

edificação, colunas de aço compõem o complexo estrutural da planta. 
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Figura 3.84. PASTCENTRE Estrutura e Corte Transversal.  Fonte: RSHP PATSCENTRE, 2008. 
  

A malha estrutural é composta por dezoito pilares centrais, e dezoito pilares 

periféricos (nove de cada lado). Os pilares periféricos externos são fixados a uma placa de 

concreto construída nas laterais da edificação. Os pilares centrais são conectados a uma 

estrutura circular dois a dois (Figura 3.84), formando uma estrutura em “A”. À estrutura 

circular são conectados cabos de aço, e estes, às vigas externas. Esta composição se 

repete nove vezes e forma a malha estrutural da edificação. 

 O pé-direito da fábrica possui 9,14 m; os mastros centrais se elevam a 13,71 m 

acima da cobertura. A edificação apresenta 54,86 m de largura por 73,15 m de 

profundidade. 
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3.6.6   Análise das Categorias Conceituais da Forma

3.6.6.1   Textura  

Os fechamentos da edificação são feitos em painéis pré-fabricados, na cor branca; 

20% do fechamento é em placas de vidro, para permitir a entrada de luz natural. Os painéis 

do fechamento, em fibra de vidro, são conectados a uma estrutura metálica. A textura da 

edificação se dá pelo contraste entre o fundo branco e a estrutura exposta da cor vermelha, 

bem como pela junção vertical e horizontal dos painéis. (Figura 3.85)  A repetição dos 

elementos que compõem a pele complementa, juntamente com a repetição da estrutura 

exposta, a textura da edificação. 

Figura 3.85. Fachadas.  Fonte: GSAPPonline, 2008. 

3.6.6.2   Ritmo 

 O que imprime ritmo à edificação é a composição dos elementos verticais expressos 

pela junta dos materiais. Também imprime ritmo à volumetria do edifício o exoesqueleto

(pilares e cabos atirantados que se repetem simetricamente). Os elementos estruturais, são 

os objetos de maior expressão na composição desta construção.  

3.6.6.3   Simplicidade 

A composição da edificação é caracterizada por percepção de elementos de 

geometria simples: círculo, reta, cubo, retângulo e triângulo. O edifício apresenta como 

característica principal os elementos estruturais, pilares em forma de “A”, conectados a 
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vigas externas através de cabos de aço atirantados a vigas, cuja modulação se repete nove 

vezes. A edificação apresenta baixo número de informações visuais, sendo elemento de alta 

pregnância, porém há acento dos elementos estruturais por contraste de cor e forma, 

valorizando hierarquicamente a estrutura exposta.  A repetição dos elementos verticais 

imprime movimento à fachada, que, apesar da simplicidade, não apresenta nenhum caráter 

de monotonia. 

3.6.6.4   Proporção 

 A proporção da planta destaca-se por dominância horizontal. (Figura 3.85)  A 

edificação de piso único apresenta dimensão retangular em planta. A cobertura é reta, 

elementos verticais se elevam 13,71 m acima da cobertura, o que dá destaque à 

composição central. Apesar do acento sobre eixo central da edificação (elementos 

estruturais e dutos expostos), a composição é de percepção equilibrada, pela simetria, pela 

composição das formas de geometria simples, pela materialidade da estrutura e seu 

detalhamento que possibilitaram elementos esbeltos. Assim não há desarmonia na 

percepção da forma e seus elementos são combinados com um sentido de ordem e 

unidade. 

3.6.6.5   Simetria  

Devido à composição repetitiva da estrutura em malha e à repetição dos elementos 

que compõem o fechamento, existe grande simetria em todas as fachadas da edificação. A 

simetria é bem marcada pela regularidade da junção dos revestimentos, dos painéis 

vitrificados que se assemelham a janelas em fita e pela repetição dos elementos estruturais. 

Composições simétricas denotam equilíbrio (GOMES FILHO, 2004, p. 59) nesta edificação, 

a simetria é enfatizada em todas as fachadas; dessa forma, torna a composição mais 

facilmente percebida, o que caracteriza alto grau de pregnância da forma. A simetria, por ter 

como uma de suas principais características formulações visuais semelhantes, contribui 

para a composição de uma forma equilibrada. 

3.6.6.6   Leveza 

Não existe um elemento de maior peso na percepção da forma; tanto o acento 

(estrutura) quanto os elementos verticais (junção dos painéis) que o contrabalançam 

propiciam percepção equilibrada do edifício. A leveza da edificação está expressa na 

materialidade dos elementos que compõem fechamentos, estrutura da edificação, e na cor 
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do seu revestimento.  A espessura dos fechamentos e a esbeltez dos pilares atirantados às 

vigas dão caráter de leveza à edificação.   

3.6.6.7   Estrutura Aparente 

O exoesqueleto, nesta edificação, foi usado de diferentes formas: pilares centrais 

expostos acima da edificação também aparentes na parte interior, que definem eixo de 

circulação, e pilares periféricos expostos nas fachadas laterais, bem como vigas externas. 

(Figuras 3.86 e 3.87) O maior caráter da estrutura é ser um exoesqueleto, que possibilita 

maior flexibilidade funcional da planta. Os detalhes desta estrutura determinaram forma 

estrutural harmoniosa, as conexões circulares onde se atirantam os cabos de aço dão 

acabamento diferenciado e beleza à estrutura. A esbeltez dos elementos estruturais permite 

entrada de luz natural, através dos domos localizados no eixo central da edificação. (Figuras 

3.74 e 3.75) 

  

           
Figura 3.86. Detalhe Pilar Central PA.                            Figura  3.87. Detalhe Pilar Central PA II. 
Fonte: GSAPPonline, 2008.                                            Fonte: PHILIPS, 1992, p. 115.      

3.6.7   Propriedades da Forma 

3.6.7.1   Elementos de Geometria Simples 

A composição arquitetônica se assemelha a um elemento de geometria simples

(retângulo). A volumetria básica da planta se assemelha a um sólido primário, ou seja, um 

cubo  (Figuras 3.78 e 3.85), com supressão de duas partes retangulares. Os outros 

elementos da composição volumétrica são também de geometria simples. A edificação é 
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construída ao rés do chão, possui piso único e dominância horizontal. Tal forma imprime à 

edificação composição  estável.   

3.6.7.2  Elementos Verticais Retilíneos 

Os elementos verticais são expressos através dos pilares e da junção dos painéis, o 

que imprime ritmo e regularidade à composição da edificação.  Os elementos verticais dão 

textura à superfície e reforçam a percepção do plano das fachadas. Além da função 

estrutural, os pilares de periferia delimitam um campo espacial. 

3.6.7.3   Organizações Espaciais 
  

A organização espacial do projeto é em malha. O principal motivo para esta 

organização foi o sistema estrutural. A estrutura em malha permitiu maior rapidez 

construtiva, maior facilidade de expansão fabril e maior flexibilidade do layout fabril. Na fase 

construtiva, a planta foi montada módulo a módulo, toda a malha estrutural foi montada, 

posteriormente os fechamentos foram encaixados. Assim, o projeto foi totalmente pré-

fabricado e gerou canteiro seco.  

 A planta estrutural possui dezesseis módulos (Figura 3.88), na planta baixa há 

supressão de dois módulos, na área de recepção. Embora em planta baixa se perceba 

nitidamente a supressão, na percepção das vistas e da volumetria a sensação de cubo é 

nítida, porque na cobertura não há endentação. 

                                         Figura 3.88. Módulo Estrutural. Fonte: RSHP, 2008. 
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3.7  FÁBRICA IGUS  
3.7.1 – Ficha 

Tabela 3.6. Ficha IGUS. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009 

P
R

O
JE

T
O

 

Nome da 
Edificação 

Fábrica IGUS 

Cliente IGUS GmbH 

Período de 
Construção 

2000 – planejamento e construção 

Área 
Construída 

18.850 m
2   

Área do 
Terreno 

40,000 m
2

Função da 
Edificação 

Fábrica de Injeção de Produtos Plásticos, a edificação abriga a produção, escritórios, 
administração e vendas. 

E
Q

U
IP

E
 Arquiteto Nicholas Grimshaw 

Engenheiro Whitby Bird 

Estrutura Whitby Bird 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 Cidade / 
País 

Colônia, Alemanha 

Lat/Long/ 
Alt. Média 

50n56, 6e59, 300 m 

Clima Temperado 

Descrição Área industrial situada nos arredores da cidade de Colônia, Alemanha 

E
S

T
R

U
 

T
U

R
A

 

Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço  

Elementos 
Horizontais 

Aço 

E
N

V
E

L
O

P
E

 Fechamento Painéis, formados por placas metálicas, encaixadas em suporte metálico. Painéis conectados à 
estrutura (articulados seguindo modulação da malha estrutural). 

Cobertura Painéis metálicos. Domos vitrificados, confeccionados em PVC reforçado, que permitem a 
entrada de luz natural. 

Aberturas 
Laterais 

Painéis vitrificados fixos, localizados ao longo das fachadas 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS

Expostos interiormente 

Iluminação Natural e Artificial 

Climatização Artificial 

IN
T

E
R

IO
R

 Tipo de 
Planta 

Piso único / Planta livre, sem circulação marcada. 
Passarelas periféricas que permitem ao visitante acompanhar o processo. 
“Módulos” – salas de escritórios e banheiros – que podem ser deslocados. 

Tipo de 
circulação 

Livre – definida pelo processo. 
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3.7.2  O Projeto 

Figura 3.89. Visão Geral IGUS. Fonte: IGUS, 2008. 

A empresa IGUS (Figura 4.89) tem como processo principal a injeção de produtos 

plásticos. Quando houve a necessidade de construir uma nova planta, os gestores 

solicitaram ao arquiteto uma edificação que fosse moderna, inovadora, que demonstrasse 

os princípios do design da própria empresa, ou seja, modernidade e pureza de formas. A 

planta também deveria expressar os princípios de espaço não hierárquico.  

O complexo fabril da IGUS compõe-se de espaço para depósito, um setor de 

produção, escritórios e espaço de descanso e serviços. O partido da edificação tem como 

ponto principal a flexibilidade da planta para facilitar possíveis expansões futuras. A 

natureza do processo da empresa necessita de espaços que possibilitem mudanças rápidas 

de layout.  

Como a empresa possui vários clientes, precisava ter espaço adaptável para 

diferentes necessidades de produção. Portanto, flexibilidade e adaptabilidade deveriam ser 

as palavras-chave desta edificação. Pela natureza dos produtos da empresa, a planta 

precisava ser flexível o suficiente para se adequar a qualquer necessidade de layout. O 

atual diretor da organização, Frank Blase, declara:

O que é diferente na fábrica IGUS é seu projeto altamente flexível. Os 
funcionários se deslocam em um espaço amplo, livre de obstáculos, desta 
forma, as máquinas e a mobília modular podem ser reajustadas 
rapidamente. Outra característica que imprime flexibilidade e adaptabilidade 
à planta são os dutos expostos das instalações, que permitem fácil acesso 
tanto para modificações quanto para manutenção. Devido a estes aspectos 
e a sua estrutura modular, com a interrupção mínima do fluxo de produção, 
a planta pode expandir-se, encolher-se, ou trasladar departamentos inteiros 
(...) A IGUS, que produz mais de 28.000 produtos, necessita de uma planta 
com grande flexibilidade e adaptabilidade para atender a imprevisibilidade 
das necessidades dos seus clientes. Para tal é imprescindível uma 
edificação que de fato possa ser reprojetada com facilidade (...) Nos últimos 
cinco anos, a IGUS sofreu aproximadamente 50 modificações significantes 
na configuração da fábrica. Por exemplo, um dos nossos departamentos 
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está na sua quarta posição em dois anos, porque os seus produtos 
provaram ser tão populares que a divisão precisou de pessoal adicional e 
mais espaço (...) A fábrica tem só uma cafeteria, um jogo de salas de 
descanso, e uma entrada. O estacionamento não tem nenhum espaço 
reservado para a gerência.  A IGUS tem o objetivo de ser uma empresa 
única e a edificação ajuda-nos tremendamente nesta realização. Ele cria um 
sistema holístico de como devemos nos comportar. (BLAZE, 2007)  

O resultado foi uma edificação planejada em quarto blocos, cuja construção foi feita 

em sete fases. (Figura 3.90) Primeiro um bloco é montado; a seguir, metade do outro. Cada 

bloco contém um pilar de aço (tipo mastro), em espaço central aberto, de onde cabos de aço 

se projetam e se fixam a vigas e à cobertura da edificação. Assim, a área de produção é um 

amplo espaço, desimpedido de interferências. A estrutura em mastro permite vãos livres de 

até 33 m de largura.  

                                          Figura 3.90. Fases da Construção IGUS. Fonte: GREENBERG, 2009. 

A única interferência dentro do espaço, além do maquinário, são espaços removíveis 

e passarelas construídas para os visitantes observarem o processo. (Figuras 3.91 e 3.92) 

Os espaços removíveis são módulos que podem abrigar os banheiros, escritórios e espaços 

de descanso. Estes espaços são sempre distribuídos na periferia da edificação, no encontro 

dos fechamentos, para facilitar as instalações necessárias como, água, esgoto e drenagem. 

Esta medida libera o layout fabril de possuir em seu interior tubulações fixas.  Alguns destes 

espaços são construídos como anexos, e ficam do lado de fora da composição fabril, 

sustentados por pilares de aço e ligados à planta principal através de passarelas. 
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       Figura 3.91. Interior Passarela.                        Figura 3.92. Interior Passarela / Processo.  
       Fonte:  GREENBERG,  2009.                          Fonte: GREENBERG,2009. 

O tempo de construção dos espaços removíveis é de no máximo duas semanas. 

Cada módulo possui suportes que sustentam sua estrutura. Como eles se localizam na 

parte superior da edificação, como se fosse no mezanino, cada um possui uma escada. 

Toda a parte interna é bastante flexível; os elementos podem ser todos alterados. Assim, a 

maior expressão destes espaços removíveis é a adaptabilidade. 

Os fechamentos são constituídos de painéis metálicos fixos em estrutura metálica 

padronizada. Em alguns locais, as chapas metálicas são suprimidas e substituídas por 

chapas vitrificadas (Figura 3.93) para possibilitar a entrada de luz natural. Além dos espaços 

vitrificados na composição das fachadas na cobertura, domos (Figura 3.94) foram 

posicionados de forma que sua abertura seja para o norte, o que proporciona outra fonte de 

iluminação natural.  

     
                    Figura 3.93. Fechamento.                                                        Figura 3.94. Domos.  
                    Fonte: GREENBERG,  2009.                                                   Fonte: GREENBERG, 2009. 
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Em cada espaço central onde os mastros estão fixados há um jardim interno, que 

possibilita a entrada de luz natural no espaço fabril e diminui a sensação de 

enclausuramento.  A ventilação mecânica foi minimizada, pois a infiltração do ar através dos 

fechamentos com o auxílio dos jardins e suas aberturas favorece a renovação do ar. 

A edificação foi projetada para exprimir alta tecnologia. Sua composição foi feita para 

relembrar a estética da máquina. A estrutura aparente que se projeta aproximadamente 30 

m acima da cobertura torna visível a empresa da autoestrada, marca o espaço e apresenta 

ao observador tanto a edificação como a empresa. 

Todos os aspectos da construção foram amplamente detalhados e estudados de 

forma a proporcionar facilidade na construção da fábrica. Os componentes estruturais e de 

fechamentos são estandardizados e foram facilmente montados. O edifício é uma solução 

econômica e eficiente para as exigências do cliente, mas, ao mesmo tempo, se tornou um 

marco para a empresa. Possivelmente por essa razão a organização o chama “de sua 

catedral”. 

3.7.3   Forças do Lugar e Resposta ao Terreno 

A principal força do lugar está em ser localizada em área industrial (Figura 3.95), 

próximo à autoestrada, o que facilita acesso e logística de seus produtos. Há presença de 

outras edificações industriais no entorno que concorrem com sua volumetria. Como o 

terreno é plano, a resposta do projeto foi uma planta de piso único, sem desníveis, com 

volumetria de marcada horizontalidade. 

                  Figura  3.95. Entorno IGUS. Fonte: GOOGLE MAPS IGUS, 2009. 
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3.7.4   Esquema Gráfico da Disposição das Atividades no Espaço 

Figura 3.96. Esquema Gráfico - IGUS. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.  

Figura 3.97. Situação IGUS. Fonte: GREENBERG,  2009. 
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Figura 3.98. IGUS Planta Baixa. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.  

Figura 3.99. IGUS Corte AA. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.

Figura 3.100. IGUS Vista. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009. 
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                                                    Figura 3.101. IGUS Volumetria. Fonte:  GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.  

A IGUS foi projetada para ser um espaço não hierárquico, ou seja, segue a linha 

projetual dos “umbrela buildings”, portanto, abriga na mesma planta  todas as atividades da 

organização. De planta simples, possui quatro espaços jardins, onde houve supressão da 

malha e foram construídos os quatro pilares da planta. Os banheiros e escritórios são 

localizados na periferia da edificação; dessa forma, há pouca interferência no chão de 

fábrica.   

A planta apresenta piso único e não possui divisórias internas. O autor desenvolveu 

espaços removíveis onde podem ser instalados banheiros ou escritórios. Estes espaços 

podem ser montados em qualquer periferia da planta, interna ou externamente; o que 

possibilita à fábrica constantemente mudar sua configuração espacial, dependendo das 

necessidades do processo.  O espaço para lanches fica localizado próximo a um dos 

banheiros. Os espaços de serviços e escritórios foram concebidos para nunca ser fixos, pois 

sua montagem e desmontagem leva aproximadamente duas semanas, bem como seus 

dutos de serviços são em tubos flexíveis, o que facilita as instalações de água e esgoto. A 

IGUS é um espaço mutante, ou seja, carreia consigo o conceito de espaço inacabado. 

3.7.5  Estrutura Básica 

A base da expressão estrutural é a estrutura tensionada em aço, que se projeta 

acima da cobertura da edificação. (Figura 3.102) A concepção estrutural se baseia nos 

quatro “mastros” de aço (Figura 3.103) e seus tirantes, que suportam vigas. A edificação foi 

projetada contendo quatro blocos estruturais.  Cada bloco possui um mastro de aço, de 
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onde cabos se estendem suportando as vigas, criando grandes vãos sem necessidade de 

pilares intermediários, o que dá flexibilidade à planta. A estrutura permite criar vãos de até 

33 m. Os acentos estruturais em amarelo além de servir como elementos de identificação da 

edificação, simbolicamente representam a empresa e a anunciam, pois a cor amarela é a 

cor da marca IGUS. 

Figura 3.102. IGUS Exoesqueleto. Fonte: GRIMSHAW-ARCHITECTS, 2009.      

Figura 4.103. IGUS Mastros Estruturais. Fonte: GREENBERG, 2009. 

3.7.6   Análise das Categorias Conceituais da Forma

3.7.6.1   Textura  

Os fechamentos da edificação são feitos em painéis pré-fabricados de alumínio, na 

cor cinza. A textura da edificação se dá pelo contraste entre a volumetria cinza e a estrutura 

exposta amarela, bem como pela junção vertical dos painéis. (Figura 3.104) As estrias dos 

painéis metálicos complementam a textura da edificação. 
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Figura 3.104. IGUS Fachada em Painéis. Fonte: GREENBERG, 2009. 

3.7.6.2   Ritmo 

O elemento que imprime ritmo à edificação é a composição dos elementos verticais 

expressos pela junta da estrutura onde são fixados os painéis vitrificados e de alumínio. O 

ritmo na volumetria da edificação é bem marcado pela repetição, pois os elementos verticais 

são de bastante visibilidade e se repetem em intervalos iguais. A composição entre painéis 

vitrificados e painéis opacos também imprime ritmo e evita a monotonia. (Figuras 3.100 e 

3.102)    

3.7.6.3   Simplicidade 

A composição da edificação é caracterizada por percepção de elementos de 

geometria simples, retângulo, retas e quatro pilares que se assemelham a uma superfície de 

revolução de uma elipse. A edificação apresenta como acento os elementos estruturais, 

pilares em forma de “mastros” atirantados a vigas, cada módulo possuindo sete vigas. Há 

relação de figura e fundo entre a fachada cinza claro e elementos estruturais verticais 

(amarelos) que surgem sobre o telhado e se projetam 30 metros.  

Basicamente, três elementos são perceptíveis ao observador: o retângulo da 

fachada, as retas representadas pelas juntas dos painéis dos fechamentos e os pilares. 

Assim, a edificação apresenta baixo número de informações visuais, sendo elemento de alta 

pregnância, porém há acento dos elementos estruturais por contraste de cor e forma, 

valorizando hierarquicamente a estrutura exposta.  Contudo, como são quatro pilares 
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dispostos em espaços iguais, dão origem a uma formulação visual simétrica, logo, há 

equilíbrio na percepção da volumetria, não havendo peso na percepção da composição. 

3.7.6.4   Proporção 

A proporção da planta destaca-se por dominância horizontal. (Figura 3.89)  A 

edificação de planta quadrada,  apresenta pé-direito de 10 m e 136 m de lado. A cobertura é 

reta, elementos verticais se elevam 30 m acima da cobertura, o que dá destaque à 

composição estrutural.  A dimensão dos pilares dá destaque a esta composição na unidade 

da percepção visual, porém a esbeltez dos pilares, sua repetição e os outros elementos 

menores que compõem a forma equilibram a volumetria, assim a proporção visual é 

equilibrada.   

3.7.6.5  Simetria  

                                   

Devido à composição repetitiva dos fechamentos, existe grande simetria em todas as 

fachadas da edificação. A simetria é bem marcada, pela regularidade da junção dos 

revestimentos e pela repetição dos quatro pilares em cada módulo. A composição visual 

nesta edificação é bem organizada, harmoniosa e equilibrada, pelas formas de geometria 

simples, pela simetria das fachadas, pela composição regular dos painéis vitrificados. Pela 

clareza da forma, a composição é de percepção fácil, revelando alto grau de pregnância da 

forma. 

3.7.6.6   Leveza 

Não existe um elemento de maior peso na percepção da forma, tanto o acento 

quanto os elementos que o contrabalançam propiciam percepção equilibrada da forma. A 

leveza da edificação está expressa na materialidade dos elementos que compõem 

fechamentos, a estrutura da edificação, e na cor do seu revestimento. A espessura dos 

fechamentos e a esbeltez dos pilares atirantados às vigas dão caráter de leveza à 

edificação.   

3.7.6.7   Estrutura Aparente 

  

As características mais marcantes no projeto da IGUS são a estrutura aparente e sua 

materialidade, que proporcionam flexibilidade funcional à planta. O autor utilizou como 

elemento na concepção a estrutura aparente, mas não a colocou na periferia da planta, e 
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sim na periferia da função principal, o processo. Para criar espaços de lazer e amenizar a 

sensação de enclausuramento dos usuários, o autor criou quatro jardins internos, os cercou 

com um fechamento vitrificado, plantou nestes jardins árvores que florescem nas quatro 

estações, e no centro dos jardins fixou mastros de aço, que têm como função dar 

sustentação a toda a estrutura da edificação. A estrutura se assemelha a uma superfície de 

revolução de uma elipse.  

A decisão projetual, tanto pela materialidade quanto pela localização da estrutura 

principal, possibilitou um projeto de vãos amplos e com pouca interferência no chão de 

fábrica. A composição treliçada da estrutura permite que a luz natural que sobre ela incide 

penetre no espaço, assim o módulo estrutural orienta o ritmo da luz no espaço interior. Pela 

característica de resistência à compressão e à tração, em seções mínimas (CHARLESON, 

2009, p. 135) a estrutura em aço possibilitou espaço quase desimpedido de interferência 

estrutural interna, característica de edificação com grande flexibilidade funcional. 

3.7.7   Propriedades da Forma 

3.7.7.1   Elementos de Geometria Simples 

A composição da planta tem como característica principal elementos de geometria 

simples. Em planta baixa, a edificação é representada por um quadrado, com supressão de 

quatro quadrados menores que compõem os jardins internos. Na observação da volumetria 

se observa um cubo com quatro mastros que se projetam acima da cobertura, distribuídos 

simetricamente, e que estendem tirantes de sua extremidade até a cobertura, sustentando 

toda a malha estrutural. 

 Devido à igualdade de suas dimensões, o cubo é uma forma estática e constitui 

forma estável. Por ser uma forma altamente reconhecível e de fácil leitura, a edificação 

apresenta alta pregnância da forma. 

3.7.7.2   Elementos Verticais Retilíneos 

 Dois são os elementos verticais que definem a forma da edificação: as retas que dão 

ritmo à fachada, representadas pelas juntas dos painéis que compõem o fechamento, e os 

pilares estruturais que se elevam 30 metros acima da cobertura. A composição do 

fechamento e a estrutura não convencional dão caráter e expressão à edificação. Um 

simples galpão de volumetria cúbica se transformou em um projeto arrojado e moderno.  
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3.7.7.3   Organizações Espaciais 
  

 A organização espacial da planta é em malha (Figura 3.90), sua composição básica 

são quatro cubos, cada cubo contém um pilar que suporta sete vigas e sete treliças, que são 

atirantadas a ele através de cabos de aço. A organização espacial da planta segue a malha 

estrutural, pois facilita a montagem da planta no sítio e facilita possíveis expansões da 

planta, sem interrupções no processo. Outro aspecto muito importante da planta é sua 

desmontabilidade: uma planta pré-fabricada facilita tanto a montagem quanto a 

desmontagem e possível mudança para outro sítio. 

3.8   CONCLUSÃO SOBRE AS ANÁLISES 

A partir dos casos analisados considerou-se a hipótese de que a arquitetura 

industrial com estrutura de aço aparente, de volumetria predominantemente horizontal, com 

fechamentos leves poderia ser caracterizada como um tipo, a ser destacado na segunda 

metade do século XX.  

Assim, foi necessário identificar os elementos similares nas edificações, analisadas. 

A base para esta análise foram às categorias conceituais da forma, as propriedades da 

forma as características técnicas e de concepção.  Os elementos identificados nos exemplos 

analisados (apresentados na tabela a seguir) desempenham papel próprio na constituição 

da forma e dão caráter a edificação.   

   

Tabela. 3.6. Variáveis que Concorrem para a Configuração do tipo. Fonte: O Autor. 

VARIÁVEIS QUE CONCORREM PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO
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1 - Flexibilidade e adaptabilidade a mudança de layout
(repetitividade estrutural, sistema de fechamento que facilita rápida expansão e 
adequação a retração de mercado) 

2 - Linguagem projetual dos “umbrella buildings” 

3 - Conceito de ausência de hierarquização dos espaços 

4 - Propriedades inerentes ao aço são à base da expressão estrutural 

5 - Planta de piso único 

6 - Conceito de planta que pode ser deslocada a outro sítio devido à 
desmontabilidade 
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C
A
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A
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ÍS
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A

S
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A
 F

O
R

M
A

   
CATEGORIAS CONCEITUAIS OU PRINCÍPIOS COMPOSITIVOS  

1 -  Repetição como elemento marcante   

2 -  Uso de cor na estrutura exposta como expressão compositiva 

3 - Ritmo expresso pela repetição dos elementos estruturais e juntas dos painéis do 
fechamento 

4 - Baixo número de informações visuais e de fácil leitura 

5 - Valorização hierárquica da estrutura exposta 

6 - Alta pregnância da forma 

7 - Dominância horizontal 

8 - Formulações visuais similares (simetria na composição) 

9 - Percepção de volumetria equilibrada 

10 - Leveza expressa pela materialidade dos elementos estruturais, fechamentos e 
cor das fachadas 

11 - Estrutura aparente (Acento principal da edificação) 

PROPRIEDADES  

12 - Elementos de geometria simples na composição da planta 

13 - Elementos verticais retilíneos que criam campo visual 

14 - Organização em malha 

15 - Significado de Edificação que expressa alta tecnologia 

16 - Simbologia da arquitetura da atualidade 

C
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R
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C
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E
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IC
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S
T

É
C

N
IC

A
S

1 - Estrutura em aço atirantada 

2 - Fechamentos compostos por suporte metálicos e painéis 

3 - Pré-fabricação da edificação (pré-fabricação em outro local, construção rápida - 
“montagem”) 

4 - Canteiro de obra seco 

5- Desmontabilidade dos elementos estruturais e fechamentos 

6 – Reusabilidade e reciclabilidade do material construtivo 

7 - Flexibilidade da planta 

8 - Rapidez construtiva 

9 - Facilidade de expansão fabril 

10 - Estrutura modular 
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Estas edificações, construídas e concebidas a partir da década de 1980, inspiradas 

na fábrica da Reliance Controls, apresentam forte apelo técnico, funcional e social. Através 

da sua análise, podemos identificá-las como uma resposta projetual à necessidade de 

adaptabilidade dos setores de produção às demandas de mercado, a novos paradigmas da 

arquitetura industrial. Em consonância com a idéia de que os espaços de trabalho devem 

satisfazer aos padrões mundiais de qualidade ambiental e relacionada com uma nova 

sociedade que incorpora novas tecnologias muito rapidamente, e precisa adequar-se a elas.  

As novas tecnologias incorporadas aos novos projetos estão relacionadas 

principalmente ao uso do aço como elemento estrutural, e de fechamentos em painéis 

metálicos do tipo “sanduíche”. O uso de sistemas construtivos em aço, além de atribuir uma 

expressão única à arquitetura, pode apresentar outras vantagens construtivas e ambientais. 

A pré-fabricação, uma das principais características destas edificações, carreia menor prazo 

de execução da obra, pois estrutura e fechamentos são fabricados paralelamente à 

execução da fundação. O fato dos elementos estruturais serem mais leves que os 

convencionais possibilita um alívio de carga nas fundações, o que pode diminuir em até 30% 

o custo das fundações. A qualidade estrutural e dos fechamentos é superior aos 

convencionais, pois a fabricação de ambos ocorre em uma indústria, sob rígido controle e 

executada por mão de obra qualificada, o que também assegura precisão construtiva a 

estrutura e fechamentos. Melhor organização do canteiro de obras, já que nestes canteiros 

há ausência de brita, areia, cimento, madeiras. Além da redução do uso destes materiais, há 

menor geração de entulho e oferta de melhores condições de segurança ao operariado, o 

que contribui para a redução de acidentes na execução da obra.  

 Algumas das vantagens ambientais estão expressas pelo fato de as edificações 

possuírem estrutura modular e fechamentos painelizados; assim, teoricamente podem ser 

desmontadas e transportadas a outros sítios, o que atribui ao tipo alto grau de 

desmontabilidade e reusabilidade. Como o aço é 100% reciclável, e reutilizável, pela 

ausência de materiais convencionais construtivos (areia, brita, cimento, madeira), redução 

do uso de água na obra, acrescido da redução da emissão de material particulado, redução 

da poluição sonora na obra gerada por serras e equipamentos utilizados em obras 

convencionais, estas edificações são caracterizadas como menos impactante ao meio 

ambiente.  

O principal caráter quanto à funcionalidade destes espaços de produção é a 

flexibilidade da planta, expressa em dois aspectos principais. A estrutura metálica possibilita 

melhor aproveitamento do espaço interno, pois as seções dos pilares e vigas são mais 
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esbeltas do que as equivalentes em estruturas de concreto, o que resulta em maior área útil 

do espaço construído o outro aspecto se refere à melhor adequação a espaços que 

necessitem de ampliações, reformas, mudanças, maior facilidade na instalação dos serviços 

e utilidades como: água, esgoto, luz, telefonia, informática, ar-condicionado, ar comprimido, 

uma vez que as tubulações e dutos são expostos interna ou externamente.  

O fato de os espaços serem amplos e desimpedidos de interferências possibilita que 

o layout dos espaços de produção seja modificado com grande facilidade; assim, a 

produção fabril pode se adequar em curto espaço de tempo a novas demandas de mercado.  

Quanto às questões sociais, estes espaços possuem como linha projetual a 

adequação a novos paradigmas de projeto industrial que prima pela não hierarquização de 

espaços, pela oferta de serviços aos usuários (espaço de descanso, refeitório etc) e por 

inserir a qualidade ambiental na pauta dos projetos industriais.  

Considera-se que o tipo carreia consigo um conceito de espaço de trabalho que 

procura equilibrar questões técnicas, funcionais, ambientais e sociais, como resposta a 

adequação dos espaços de produção, a novas tecnologias, a conquistas trabalhistas 

voltadas para a qualidade de vida, a inserção de princípios básicos de qualidade ambiental e 

higiene ocupacional. Esse conceito busca também inserir em seu projeto estratégias de 

desenho sustentável, expressas na pele da edificação, no material construtivo escolhido e 

na linguagem projetual. Como estas edificações foram concebidas para uma situação 

climática distinta do clima tropical quente úmido, no próximo capítulo, apresentam-se

algumas estratégias de projeto para a transposição do tipo  estudado a este clima.  
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CAPÍTULO IV  QUALIDADE AMBIENTAL E DESENHO SUSTENTÁVEL: REQUISITOS 

4.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nos capítulos anteriores, foram apresentados historicamente aspectos que levaram à 

composição do tipo, ou seja, como o emprego de novos materiais, a evolução de novas 

técnicas construtivas e a busca por oferta de qualidade ambiental caminharam para a 

concepção desta arquitetura industrial. Apresentou-se o conceito de tipo em arquitetura e 

uma metodologia para leitura visual de tipologias, a seguir foi feita uma análise em cinco 

edificações industriais internacionais para se verificar os elementos que compõem o tipo 

nestas edificações.   

O objetivo deste capítulo é definir qualidade ambiental e apresentar parâmetros de 

conforto (com ênfase no térmico) para que posteriormente sirvam como referencial na 

transposição do tipo para o clima quente úmido. Os parâmetros aqui apresentados são 

aqueles que devem ser considerados no projeto de arquitetura para atribuir qualidade 

ambiental e arquitetural à edificação. 

4.2  QUALIDADE AMBIENTAL - CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENHO 

SUSTENTÁVEL 

É consenso entre arquitetos que o espaço construído deva ser sensível às 

necessidades e às exigências dos usuários que o irão ocupar, porém, em espaços de 

produção, os requisitos do processo compartilham com o usuário o centro das atenções no 

projeto de arquitetura. 

Os espaços de produção têm a função de abrigar os processos de maneira que 

sejam executados sem restrições e permitam a fabricação de produtos; e devem oferecer 

aos usuários condições ambientais favoráveis para seu bem-estar e condições de 

salubridade.  Geralmente estes espaços refletem condicionantes específicas de projeto 

ditadas pela legislação que determina as condições de salubridade e ambientais de trabalho 

que se encontram além dos limites de tolerância aos agentes nocivos à saúde. Assim, o 

arquiteto, para conceber espaços de produção com qualidade ambiental, deve satisfazer 

condicionantes de processo e requisitos ambientais.

Para o arquiteto Sidônio Porto, referindo-se à concepção de ambientes industriais 

mais adequados: 
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O ponto principal é o arquiteto saber trabalhar com a natureza, que tem 
elementos à sua disposição. O arquiteto não parte do nada, mas considera 
dados fundamentais do terreno, ventilação, insolação etc. Em um primeiro 
instante, adequar o projeto à natureza não sai mais caro. Existem soluções 
arquitetônicas de sombreamento, que geram ambientes mais frescos. A 
consideração sobre a orientação do sol, sobre ventos dominantes, sobre a 
proximidade e interferência dos prédios vizinhos são conceitos 
fundamentais na utilização de um prédio. A orientação correta de edificação 
industrial permite a pouca incidência solar em um local de muita mão de 
obra, de trabalho produtivo intenso, que gera muito calor. Isto é básico em 
arquitetura, e em todos os tipos de projeto. (PORTO, 2007, p. 3) 

O arquiteto deve adotar estratégias de desenho sustentável para conceber um 

projeto com qualidade ambiental. O desenho sustentável perpassa algumas estratégias de 

projeto que verificam questões tais como: clima e microclima, escolha do terreno e sua 

rugosidade, localização, gestão da água e resíduos, forma da edificação, da pele e 

elementos de proteção, a escolha dos materiais de construção, tipo de fechamentos, 

aspectos relacionados ao conforto ambiental dos espaços (ventilação, iluminação, ruído), 

tipo de cobertura, relação da edificação com o entorno, entre outros. (ERGUCD, 2007, p. 68-

78) 

Segundo o Ateque (Ateliê de Avaliação da Qualidade Ambiental da Edificação), a 

qualidade ambiental de uma edificação: 

Corresponde às características da edificação, de seus equipamentos 
(produtos e serviços), e do restante da parcela da operação de construção, 
ou de adaptação da edificação que confere aptidão a satisfazer as 
necessidades de gerir os impactos sobre o ambiente exterior e de criação 
de um ambiente interior confortável e saudável. (ATEQUE apud HETZEL, 
2003, p. 58) 

Para Hetzel, esta definição reforça o conceito de que a qualidade ambiental é 

indissociável da qualidade arquitetural. Para que uma edificação conjugue qualidade 

ambiental e arquitetônica, é essencial estabelecer um diálogo entre os empreendedores, os 

projetistas e os consultores a fim de que as soluções sejam negociadas e aceitas pelas 

partes. (HETZEL, 2003, p. 59) Desta forma, a concepção da edificação será discutida por 

uma equipe, que deve conjugar interesses, limitações e propiciar soluções que contribuam 

para a qualidade ambiental da edificação.  

Weka (apud ZAMBRANO, 2008, p. 154) considera que a formulação das exigências para 

a qualidade ambiental apoia-se nos seguintes objetivos gerais: 
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• gestão dos impactos da edificação sobre o ambiente externo; 

• utilização reduzida de recursos naturais; 

• poluição reduzida do ar, da água e dos solos; 

• produção reduzida de dejetos finais (que não podem ser reutilizados ou reciclados, 

devendo ir para depósitos); 

• produção reduzida de incômodos (ruído, odores etc); 

• relação satisfatória entre a edificação e o entorno imediato; e  

• criação de ambiente interior satisfatório (oferta aos usuários de condições 

confortáveis e salubres no interior da edificação).

Para auxiliar os atores envolvidos na concepção do espaço, a HQE – Alta Qualidade 

Ambiental considera que o conceptor deve hierarquizar suas exigências em função de 

quatro tópicos subdivididos em quatorze metas (Tabela 4.1), que são aplicáveis a 

edificações que serão construídas ou existentes, de qualquer tipologia arquitetônica. A 

metodologia orienta que o essencial não é cumprir sem restrições todas as quatorze metas, 

mas sim eleger aquelas que são prioritárias para determinado projeto. 

Tabela. 4.1. Alvos da Alta Qualidade Ambiental. Fonte: HETZEL 

CONTROLE DOS IMPACTOS NO  
AMBIENTE EXTERIOR 

CRIAR UM AMBIENTE INTERIOR SALUBRE E 
CONFORTÁVEL

 1 - ECOCONSTRUÇÃO  3 - CONFORTO 

1. Relação equilibrada entre a edificação e o 
entorno, escolha integrada dos produtos e 
processos a serem usados na edificação, baixo 
fator de interferência no local.  

8. Conforto higrotérmico (ventilação, temperatura, 
umidade) 

2. Escolha dos processos e materiais de 
construção. Utilização de materiais sãos e que 
necessitem menos energia e transporte possível

9. Conforto acústico (emissão, materiais, isolação)

3. Canteiro com baixo impacto (barulhos, 
desperdícios, poluição dos solos, do ar) 

10. Conforto visual (ambiente, estética, ergonomia 
dos lugares, luz  natural) 

11. Conforto olfativo (emissão, ambiente) 
 2 - ECOGESTÃO  4 - SAÚDE 

4. Gestão da energia (otimização da utilização 
da energia – aquecimento, iluminação , energia 
renovável) 

12. Condições sanitárias dos espaços  

5. Gestão da água (utilização da água pluvial, 
reutilização...) 

13. Qualidade do ar interno (ventilação, evitar as 
emissões advindas dos revestimentos) 

6. Gestão dos desperdícios gerados pelas 
atividades (gestão otimizada e fácil, 
minimização...) 

7. Gestãodos serviços e da manutenção (fácil e 
pouco dispendiosa) 

14. Qualidade da água (origem, reciclagem...) 
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De acordo com Edwards e Hyett (2005, p. 75), o conforto é essencial para a criação 

de ambientes com qualidade ambiental: 

O conforto é fundamental para a criação de ambientes humanos e 
saudáveis. Deve englobar o conforto térmico, umidade, ventilação e 
iluminação. O ser humano necessita sentir-se cômodo, ter luz suficiente e 
livre de ofuscamento, obter o equilíbrio correto entre ventilação e umidade. 
Os ambientes saudáveis devem basear-se na iluminação, ventilação e 
materiais naturais (...) Do compromisso da arquitetura com a 
sustentabilidade surgiu uma nova filosofia, que trata de equilibrar a 
eficiência energética e a saúde humana. A saúde pressupõe certo grau de 
conforto, mas também um ambiente livre de contaminação, estimulante e 
sensível às necessidades humanas.   

Assim, na concepção, alguns dos aspectos fundamentais a serem considerados são 

os que vão impactar a saúde dos usuários. Desta forma, o projeto de arquitetura deve 

equalizar as questões como eficiência energética e saúde humana.  

Para Edwards e Hyett (2005), caracterizar um ambiente estimulante e sensível às 

necessidades humanas significa dizer que o espaço deve estimular os sentidos e o usuário 

deve ter total controle sobre ele. Por exemplo: o estresse laboral pode ser oriundo da carga 

de trabalho, mas também pode advir da perda de contato com os ciclos naturais (luz do dia, 

contato com o exterior). Os espaços bem ventilados, a presença de plantas no interior e a 

visão do espaço exterior constituem outras fontes de estímulos naturais para os sentidos. 

Espera-se que o arquiteto projete ambientes salubres, estimulantes e sensíveis as 

necessidades dos usuários.  

Uma das características destes espaços é a capacidade de controle tecnológico das 

condições ambientais por parte dos usuários. Se os sistemas de controle são muito 

complexos, podem ser estressantes para o usuário, então, deixam de ser programados 

corretamente. 

Conforme cita Ergucd: (2007, p. 12) 

Uma das razões para que os arquitetos promovam o desenho sustentável é 
a qualidade da arquitetura. Em geral os espaços com mais luz natural são 
mais agradáveis que os espaços com luz artificial; a ventilação natural, 
quando se possui ar exterior puro e entorno sem ruído é mais recomendável 
que a mecânica (...) a qualidade na arquitetura se refere a adequação ao 
uso, a durabilidade em seu funcionamento e ao aspecto visual que 
proporciona. A adequação ao uso implica questões ergonômicas e correta 
seleção de materiais com relação às funções que devem desempenhar. A 
durabilidade do funcionamento significa ciclo de vida adequado a considerar 
todos os custos, inclusive os ambientais. O aspecto visual se obtém devido 
ao estilo, à elegância, à arquitetura da edificação. 
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Os princípios do desenho sustentável constituem uma prática fundamental para 

alcançar a qualidade ambiental. Estratégias ambientais de projeto podem influenciar a 

forma, a pele, a setorização da edificação, enfim, sua composição.  Assim, faz-se 

necessário a compreensão dos parâmetros de conforto pois seu conhecimento é a base 

para a aplicação de estratégias projetuais ambientais. 

4.2.1  Conforto Ambiental  

O conforto dos espaços interiores está relacionado à sensação de bem-estar 

percebida, que, por sua vez, está relacionada a parâmetros ambientais de conforto, que são 

características objetivas de um espaço determinado. Estes parâmetros podem ser 

quantificados e avaliados e são o objeto principal do desenho ambiental em arquitetura. 

Alguns são específicos, para cada sentido: térmico, acústico, visual. Outros são gerais, 

como: dimensão dos espaços, requisitos da organização do trabalho etc. Para Serra (2004, 

p. 13), os fatores de conforto representam aquelas características inerentes aos usuários do 

espaço, as condições exteriores ao ambiente, mas que influenciam na percepção do mesmo 

por parte dos usuários: são fatores biológicos e fisiológicos (idade, sexo), sociológicos (tipo 

de atividade, tipo de alimentação, aspectos culturais) e psicológicos (características 

inerentes a cada um dos usuários).  Assim, o conforto percebido em um ambiente é oriundo 

da combinação dos parâmetros objetivos e os fatores do usuário.  

Para Serra (2004, p. 14), no que concerne ao desenho ambiental, a arquitetura deve 

atuar nos parâmetros de conforto, e para tal deve-se ter conhecimento de como “interferem” 

nos espaços; dessa forma, o arquiteto pode optar por estratégias de projeto mais 

adequadas. Para este autor, o espaço deve ser concebido a partir de parâmetros de 

conforto, e, posteriormente, o objeto do desenho seria a composição do espaço em termos 

perceptivos e estéticos; assim, se conceberia o espaço a partir da luz, do calor, do som. 

Conforme cita o autor: 

Os parâmetros da luz, do som, térmicos e do ar possuem capacidade para 
estabelecer no interior dos edifícios no tempo e no espaço, ritmo, ênfase ou 
contraste, com todas possíveis variantes, em consequência, os parâmetros 
ambientais são também portadores de informação estética (...) Por isso o 
desenho ambiental não deve ficar relegado a uma área técnica de apoio ou 
correção, mas ser entendido como objeto direto de projeto, capaz não 
somente de compor o espaço, mas sim de ser um dos protagonistas do 
mesmo. (SERRA, 2004, p. 17) 
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Considerando-se os parâmetros de conforto como protagonistas do projeto e as 

estratégias projetuais como determinantes na forma e pele da edificação, alguns destes 

parâmetros serão aqui apresentados dando-se ênfase àqueles que vão interferir na 

qualidade térmica e visual da edificação e servirão como auxiliares na transposição do tipo

objeto desta tese. 

4.3  CONDICIONANTES DE CONFORTO TÉRMICO 

No que se refere às condições de conforto térmico percebidas pelos usuários, 

existem fatores diferenciados que podem ser reunidos em dois grupos principais; os 

relacionados ao meio em que estão inseridos e, muitas vezes, adaptados, e os relacionados 

aos aspectos humanos.   

Como exemplo do primeiro aspecto, podemos relacionar a latitude do sítio, a forma 

do espaço em que se está inserido e como este é protegido do ambiente externo ou como é 

permeável aos ventos, iluminação e calor. Já com relação aos aspectos humanos, podemos 

exemplificar o consumo de energia do usuário, o ritmo de trabalho, o esforço na execução 

de tarefas, a roupa utilizada pelo usuário e o próprio gosto pessoal pelo frio ou calor. 

(RIVERO, 1985, p. 61) 

Logo, nos ambientes laborais, se torna difícil determinar níveis exatos de 

temperatura e umidade que satisfaçam aos usuários de modo geral, visto que há uma 

parcela considerável de subjetividade e preferências pessoais. O arquiteto, no entanto, 

quando projeta espaços de produção, deve nortear-se pelas condições mínimas de conforto 

exigidas pela norma NR-171, segundo a tarefa que será executada em determinado espaço 

de trabalho.  Não se pode esquecer que patamares de conforto exigidos pela legislação 

representam condições mínimas e não condições de excelência em conforto ambiental. No 

que concerne ao conforto térmico, as variáveis principais são a envolvente, a atividade e as 

condições térmicas do meio.  

Conforme cita Rivero: (1985, p. 61) 

O arquiteto tem em suas mãos as possibilidades de intervir sobre as 
variáveis do meio para melhorar a habitabilidade dos espaços: a forma e 
orientação dos volumes, conjuntamente com os dispositivos que controlam 
a radiação solar; a seleção adequada de materiais e procedimentos 

                                                
1 Ergonomia, norma brasileira que estabelece patamares mínimos de condições ambientais de trabalho. 
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construtivos; e a previsão de uma ventilação perfeitamente controlada são 
todos elementos que muitas vezes definem uma composição e também a 
arquitetura de uma região. 

Assim a concepção de cada edificação industrial precisa considerar sua função. 

Obviamente, o arquiteto encontrará problemas técnicos, climáticos e econômicos para 

solucionar o projeto de maneira a satisfazer exigências ambientais sem impactar o 

processo. (RIVERO, 1985, p. 61) É conveniente que o arquiteto compreenda a importância 

do problema e procure satisfazer às exigências de projeto. Para Rivero: (1985, p. 62) 

O que interessa compreender como fato importante é que quando o meio 
não apresenta as condições térmicas adequadas, o que faz com que o 
organismo faça uso dos mecanismos termorreguladores, de uma forma 
perceptível pela pessoa, o ser humano sente uma real inconfortabilidade 
térmica. O corpo se vê forçado a gastar novas quantidades de energia para 
fazê-lo funcionar e por isso entra em estado de fadiga, de apatia, de falta de 
atenção, totalmente inadequado para a realização de um trabalho qualquer 
com aceitável eficiência. 

  Infelizmente, as exigências de condições térmicas adequadas nos climas quentes 

úmidos são difíceis de serem alcançadas com a utilização de condicionamento térmico 

natural, o que pode determinar a necessidade de climatização artificial. Em muitos espaços 

de trabalho, onde são encontrados casos extremados de desconforto térmico, o arquiteto 

necessita usar todos os recursos viáveis para se aproximar de condições mínimas 

requeridas. 

   

Desta forma, observa-se que os espaços de trabalho são difíceis de ser projetados, 

no que concerne ao conforto térmico, devido à variedade de situações encontradas e à 

dificuldade de se indicarem valores para os limites de tolerância dos usuários. (RIVERO, 

1985, p. 66) Para este autor, o conforto térmico ótimo está relacionado à temperatura do ar,

à velocidade do ar, à umidade relativa, ao tipo de roupa do usuário e à atividade que 

executa. Com base nestes dados, foi organizado um gráfico (Figura 4.1) que permite se 

apreciar a importância da atividade na definição das condições térmicas mais apropriadas 

ao meio. (RIVERO, 1985, p. 67)  
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Figura 4.1. Atividade e Condições de Conforto. RIVERO, 1986, p. 67 

 Para Rivero (1985, p. 66), na medida em que o meio é termicamente mais hostil, o 

usuário desconcentra-se da atividade que executa, o que favorece a distração e 

consequente perda de eficiência e segurança no trabalho. 

   Como já foi dito anteriormente, a norma brasileira que determina patamares 

mínimos de condições ambientais é a NR-17, que especifica os seguintes índices de 

conforto: índice de temperatura efetiva entre 20 oC (vinte graus Celsius) e 23 oC (vinte e três 

graus Celsius), velocidade do ar não superior a 0,75 m/s e umidade relativa do ar não 

inferior a 40 (quarenta) %. �orém, para determinar-se a sobrecarga térmica, visando 

caracterizar atividades ou operações insalubres, a legislação brasileira adota, para tais 

situações, o cálculo do IBUTG - Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, índice que 

determina intervalos necessários de exposição ao calor segundo o tipo de atividade para 

evitar o estresse térmico. 
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4.3.1  Exposição ao Calor 

Quando se fazem projetos industriais é importante compreender dois conceitos, 

desconforto térmico e sobrecarga térmica. O primeiro está normatizado pela NR-17- 

Ergonomia -, é mais subjetivo, depende de características como: sensibilidade individual, 

idade, sexo, clima, costumes, roupas e alimentação, dentre outras. O aspecto conforto 

térmico pode variar conforme situação geográfica e condicionantes acima citadas, mas não 

a sobrecarga térmica.  O conceito de sobrecarga térmica é: A quantidade de energia que o 

organismo deve dissipar para atingir o equilíbrio térmico. (ARAÚJO, 2002, p. 413) 

Os fatores mais importantes que impactam a saúde do trabalhador quando exposto a 

ambientes quentes são: 

 Alta frequência de fadiga física e a perda de produtividade, motivação, velocidade e 

precisão. Estes aspectos vão influenciar no aumento da incidência de desvios, incidentes e 

acidentes. 

Quando o organismo é exposto a uma sobrecarga térmica, ocorre tensão térmica 

que provoca reações fisiológicas, o que significa dizer que mecanismos termorreguladores 

vão ser ativados buscando equilíbrio térmico. Alguns destes mecanismos são:  

Aumento do fluxo sanguíneo, que de 250 ml por minuto, pode chegar a 1.500 ml por 

minuto, a pele é aquecida e o organismo perde calor quando o ambiente está mais frio; 

Sudorese, a água é aquecida pelo calor do organismo até atingir a fase de vapor e 

deixar a superfície do corpo. Em ambientes saturados de umidade, a evaporação se torna 

difícil, o suor adere à pele e escorre pelo corpo causando grande sensação de desconforto. 

Já em ambientes com baixa umidade, o suor é evaporado. O ambiente bem ventilado 

também favorece a evaporação, o que explica a necessidade de boa ventilação em 

ambientes quentes. 

A norma brasileira que regulamenta limites de tolerância para a exposição ao calor é 

a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres. O método utilizado para determinar estes 

limites é baseado na combinação das temperaturas de globo, bulbo úmido e seco, 

correlacionadas à carga térmica ambiental e à carga metabólica (é estabelecida segundo a 

atividade do trabalhador).
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Atentar para o tipo de risco a que os operários podem estar expostos quando da execução 

de determinadas tarefas é fundamental no projeto de arquitetura industrial, pois só na fase 

de projeto algumas medidas podem ser tomadas para mitigar estes riscos, ou até mesmo 

eliminá-los.   

4.3.2  Variáveis Ambientais que Interferem no Conforto Térmico 

4.3.2.1  Radiação Solar 

Uma edificação localizada em uma região quente e ensolarada recebe uma grande 

quantidade de carga térmica do sol por unidade de área, no entanto, se a edificação tiver 

orientação e forma concebida de maneira a reduzir a área exposta ao sol, o ganho térmico 

solar será atenuado e poderá reduzir os requisitos de resfriamento de parte considerável da 

dita carga solar. (BROWN e DEKAY, 2004, p. 68) 

A irradiância solar num sítio varia de acordo com a orientação das superfícies aos raios 

solares, e também segundo os dias do ano, devido à maior ou menor proximidade e 

inclinação dos raios solares com relação à Terra. Para o arquiteto, é essencial ter 

conhecimento da trajetória do sol, pois assim pode identificar a direção dos raios solares e a 

irradiância da radiação.  Assim, será possível identificar as fachadas mais expostas à 

radiação e projetar adequadamente a forma da edificação, elementos de sombreamento e 

aberturas.  É conveniente, em climas quentes úmidos, utilizar conjuntamente, além das 

estratégias de orientação e sombreamento, a captação dos ventos para arrefecimento dos 

espaços. 

4.3.2.2  Temperatura e Umidade  

Os espaços interiores devem ser o principal elemento que permite satisfazer as 

exigências de conforto adequadas, pois o abrigo modifica o entorno natural e oferece ao 

usuário condições satisfatórias para executar suas atividades. Para Serra: (2004, p. 20) 

Ao se imaginar quais são as condições ambientais de um espaço, é 

inevitável pensar-se no ar contido nele. De fato, o ar resume, por si só, três 

dos quatro parâmetros que condicionam a sensação térmica: sua 

temperatura, o vapor de água contido nele (umidade) e seu movimento (a 

velocidade do ar). 

Assim, a temperatura do ar afeta a sensação de calor do corpo através da pele e do 

ar que se respira. Caso a umidade do ar seja baixa, permite maior evaporação do suor 
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contido na pele, desta forma, o homem se refresca cedendo calor e umidade ao ar. 

 Conjuntamente, o movimento do ar auxilia a cessão de calor e umidade da pele ao 

ar, portanto, quanto maior a temperatura e a umidade do ar, maior será a sensação de calor 

percebida, enquanto o movimento do ar atenua esta sensação. (SERRA, 2004, p. 20) Para 

este autor, cada 0,3 m/s de velocidade do ar equivale a uma sensação térmica de menos 1 

ºC, porém quantificar a influência conjunta da temperatura e da umidade exige um grau de 

complexidade maior.  

É importante considerar que em condições de alta umidade a comodidade térmica 

torna-se difícil de ser alcançada. O extremo oposto também dificulta o conforto do usuário, 

pois a falta de umidade do ar resseca as mucosas nasais e torna difícil a respiração. 

Seguramente, os outros fatores do usuário já citados - atividade, vestimenta, aclimatação - 

contribuem para a comodidade térmica global. 

Seria extremamente inadequado fixar valores concretos para conforto térmico. O 

recomendável é considerar temperaturas acima de 15 ºC e próximas a 30 ºC com umidade 

entre 40 e 80% de saturação para cada temperatura. Dentro destes valores é possível 

alcançar bem-estar térmico. (SERRA, 2004, p. 22) 

O interior dos espaços construídos apresenta condições ambientais, particulares e 

diferenciadas do espaço exterior, teoricamente mais adequadas à ocupação humana. Os 

espaços interiores possuem geralmente temperaturas menos variáveis que o espaço 

exterior, devido à ação dos fechamentos que atuam como “barreiras” e à acumulação de 

energia contida na pele. 

Porém, não raro se encontram no interior das edificações temperaturas e umidades 

superiores às do exterior, devido à ocupação e à imobilidade do ar. 

O ideal seria encontrar, nos espaços projetados, condições de comodidade térmica 

mais agradáveis que nos espaços exteriores, mas em alguns climas, principalmente nos 

quentes, não raro encontram-se em espaços interiores condições de maior desconforto que 

no exterior. O principal fator deste desconforto pode ser o excesso de umidade, que produz 

sensação de calor. A estratégia mais viável para estes casos é promover a movimentação 

do ar nos espaços, seja por meios passivos, híbridos ou climatizados. (SERRA, 2004, p. 23)  
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4.3.2.3  Ventilação 

O projetista, ao idealizar uma edificação e sua volumetria, deve verificar as direções, 

a frequência e a velocidade do vento no entorno da edificação, e observar como os ventos 

podem interagir com os elementos construídos. Utilizar a ventilação natural pode ser uma 

solução interessante para se conseguir condições ambientais desejáveis e boa qualidade do 

ar interior. 

Para Olgyay: (2006, p. 94) 

Nas zonas climáticas quentes, a ventilação tem importância relevante e 

funciona como “remédio” contra as altas temperaturas e umidades (...) os 

movimentos favoráveis do ar devem ser utilizados para refrescar durante as 

épocas quentes e também quando a umidade é muito alta. Em 

contraposição, os movimentos do ar devem ser bloqueados ou evitados 

durante o tempo frio. É necessário uma análise bioclimática para se ter 

compreensão adequada do movimento do ar em cada região e definir os 

períodos quentes e frio do ano. Somente desta forma o arquiteto pode 

definir as exigências de conforto do local.  

 No que concerne ao conforto térmico, nas regiões com períodos quentes, a 

movimentação do ar é uma variável muito importante para oferecer ao usuário condições 

ambientais favoráveis. A movimentação do ar também promove o arrefecimento dos 

fechamentos e móveis contidos no espaço, através da diminuição da temperatura superficial 

destes elementos. Porém, a ventilação não satisfaz somente a requisitos térmicos, mas 

também higiênicos, que obedecem a necessidades diferenciadas. As exigências higiênicas

possuem caráter permanente; já as térmicas têm importância quando o microclima do ar 

exterior apresenta temperatura menor que o interior. (RIVERO, 1985, p. 112) 

O favorecimento das condições mínimas higiênicas se dá através da infiltração. Esta 

ocorre através das juntas das portas e janelas das edificações. A quantidade de ar que 

penetra nos espaços interiores, ou sai deles, por infiltração depende de: imperfeições 

existentes nas partes móveis das aberturas; diferença de pressão entre dois meios (interior 

e exterior); e comprimento total de juntas e frestas existentes na edificação. Esta situação 

pode ser favorável em climas quentes, mas se converte em problema nos climas frios, onde 

a permeabilidade da edificação deve ser mínima. (Idem, 1985, p. 122) 
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 Como a arquitetura precisa adequar-se a necessidades diferenciadas de ventilação 

no período mais quente e no mais frio, este aspecto deu origem à ventilação de inverno, 

quando a única preocupação é o cumprimento de exigências higiênicas, e à ventilação de 

verão, quando exigências higiênicas e térmicas devem ser satisfeitas.  

 No projeto de arquitetura, esta dupla condição deve refletir na localização, área e 

forma das aberturas. Assim, no inverno, o fluxo de ar deve deslocar-se sobre o usuário 

(Figura 4.2), enquanto no verão o fluxo deve movimentar-se por todo o espaço interior 

(Figura 4.3), para arrefecer o usuário e, simultaneamente, eliminar parte do calor acumulado 

no espaço interior (piso, fechamentos e mobília). (RIVERO, 1985, p. 113) 

Figura 4.2. Ventilação de Inverno. Fonte:   Fig. 4.3. Ventilação de Verão. Fonte: 

RIVERO, 1985: p. 113.     RIVERO, 1985: p. 113. 

4.4  ETAPAS DO PROJETO RELACIONADAS COM O CONFORTO TÉRMICO 

4.4.1  Orientação 

Olgyay (1998, p. 53) cita: 

O problema da orientação em arquitetura engloba diversos fatores: a 
topografia local, as exigências de privacidade, os prazeres que a vista 
proporciona, a redução do ruído e os fatores climáticos referentes ao vento 
e à radiação solar (...) a orientação de uma edificação determina a 
quantidade de radiação solar que incide nas diferentes fachadas do edifício 
em diferentes momentos. 

Para Rivero (1985, p. 124), a orientação é uma determinante importante na 

composição do projeto, pois pode definir o partido e a forma da arquitetura.   

Quando a edificação tem orientação direcional adequada, é possível se obter 

diferenciais de temperatura externa e interna, além de se reduzir a radiação solar incidente 

durante as horas mais quentes do dia. Os telhados são as áreas mais expostas à radiação 

solar, porém, a radiação incidente na edificação pode variar conforme a orientação e a 

presença de uma sombra protetora ou elementos de proteção que podem fazer o controle 
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solar. Nos trópicos úmidos, o projeto de arquitetura deve evitar a absorção ou a entrada 

direta da luz e do calor, objetivando melhores níveis de conforto nos espaços interiores.  

Pela orientação pode-se estimar a quantidade de radiação incidente nas paredes e 

no telhado e a que entrará através das janelas. Para Olgyay (1998, p. 54), a temperatura do 

ar, umidade, ventilação e radiação solar atuam conjuntamente para produzir sensação única 

de calor no corpo humano. Assim, considerando-se que o calor proveniente do sol variará 

segundo as regiões e as estações do ano, em condições de calor excessivo, a orientação da 

edificação deve propiciar diminuição dos impactos solares. Portanto, em climas quentes, a 

proteção contra a radiação solar é fundamental; neste aspecto, espera-se do arquiteto que 

recorra a estratégias de projeto que evitem a absorção ou entrada direta dos extremos de 

luz e radiação solar. 

4.4.2  Envolvente e Forma da Edificação 

Quando a edificação prima por oferecer em seus espaços interiores qualidade 

ambiental, sua envolvente deve estar adequada ao tipo de clima. Dos fechamentos, 

genericamente, espera-se que: protejam das intempéries, permitam a entrada de luz e ar 

adequados, proporcionem segurança e intimidade, redirecionem a luz, controlem o 

movimento do ar, proporcionem isolamento térmico e acústico. (ERGUCD, 2007, p. 75) 

Especificamente no clima do Rio de Janeiro, a edificação deve: proteger da radiação solar 

direta, captar a ventilação de modo a contrapor-se à umidade do ar e equilibrar quantidade 

de luz e ruído externo. 

Os fechamentos envidraçados apresentam características como permitir a entrada de 

luz natural e proporcionar contato com o exterior, mas seu uso em climas quentes deve ser 

controlado devido ao ganho térmico elevado, que gera necessidade de proteção solar.  

Para Ergucd (2007, p. 75), as estratégias sustentáveis para o desenho de 

fechamentos devem ser as seguintes: 

Cada fachada deve ser projetada segundo sua orientação, para responder aos 

problemas e às oportunidades oferecidas: o entorno da edificação não é simétrico; 

Projetar com o objetivo da durabilidade: os materiais especificados devem ter ciclo 

de vida durável, ser reutilizáveis e recicláveis e apresentar baixo custo de manutenção; e 
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Utilizar o princípio da simplificação: sempre que possível, adequar o espaço interior a 

condições confortáveis sem utilização de sistemas mecânicos. 

A forma e a organização espacial da edificação, para o desenho ambiental, resultam 

da síntese dos aspectos funcionais, técnicos e estéticos. Da relação da edificação com seu 

entorno (ventos dominantes, orientação, qualidade do ar, ruído), do programa e das

necessidades funcionais devem surgir a forma e o tipo de fechamento. (ERGUCD, 2007, p. 

72) 

 Segundo Rivero (1985, p. 134), no que concerne à forma e à orientação, o 

microclima global do sítio é decisivo para defini-las, pois ambas vão impactar o conforto 

térmico dos usuários e a eficiência energética da edificação. A busca pela melhor orientação 

é uma discussão de longa data para arquitetos e obedece a uma série de razões, conforme 

cita este autor:  

A melhor orientação obedece a uma série de razões: visuais, para oferecer 
ampla comunicação com a paisagem ou elemento exterior particularmente 
atraente; psicológicas, quando se entende, por exemplo, que a presença do 
sol no meio interior, especialmente nas regiões temperadas, cria atmosfera 
de influência positiva no estado de ânimo do usuário; espaciais, nos casos 
em que o meio interior deva vincular-se facilmente com o exterior; lumínicas, 
se desejamos evitar as consequências desfavoráveis dos ofuscamentos 
produzidos pelos raios do sol; ou acústicas, quando queremos eludir o 
enfrentamento direto dos fechamentos envidraçados com as fontes 
geradoras de ruído.  

4.4.3  Controle Solar 

Os materiais de revestimento e as características projetuais das fachadas por si só 

atuam como filtro entre o espaço exterior e o interior. Suas características vão permitir a 

entrada de ar, calor, frio, luz, ruído e odores. A pele da edificação vai ter papel decisivo no 

controle da radiação solar; em clima tropical quente úmido, entre as suas principais funções 

estão contribuir para refletir e dissipar a radiação solar antes que penetre na edificação e 

captar a ventilação natural. (OLGYAY, 1998, p. 63) 

Diferentes tipologias de fechamentos podem gerar microclimas completamente 

distintos nos espaços interiores. Por exemplo, um edifício com fachada em panos de vidro 

apresenta escassa proteção à radiação solar; em contrapartida, um fechamento opaco pode 

deixar o interior da edificação completamente isolado. Fica claro que as características do 

fechamento devem se adequar ao clima local, às condições do entorno, à função da 

edificação e à forma desejada. A pele deve contribuir para criar condições ambientais 



208 

favoráveis ao usuário. Uma solução para o controle da radiação solar é a utilização de 

elementos físicos que vão interceptar parte da radiação antes que incida sobre a edificação, 

refletindo-a e dissipando-a no ar exterior. A melhor tipologia dos dispositivos de proteção é 

definida pela latitude e orientação da edificação, (Idem, 1998, p. 64) 

  

 Conforme cita Rivero: (1985, p. 101) 

 (...) dispositivos ou proteções pela sua forma, posição e cor constituem, 
muitas vezes, o elemento fundamental da expressão exterior do volume (...) 
sabemos que estes dispositivos têm outras finalidades simultâneas ou 
afetam outras condições do espaço interior, como as lumínicas e as visuais, 
e o arquiteto deve considerar todas estas funções para escolher, em cada 
caso, o tipo mais conveniente de proteção. 

Quanto à forma dos dispositivos de proteção, existe uma gama bastante variada. Há 

aqueles que proporcionam sombra com maior ou menor privacidade, uns apresentam 

textura expressiva, outros são horizontais, verticais etc. Quanto à mobilidade, os dispositivos 

de proteção podem ser fixos ou móveis. Os móveis possibilitam o controle da radiação solar 

segundo a necessidade do usuário, assim, são mais versáteis, no entanto, caso ambos 

(móveis e fixos) satisfaçam as exigências térmicas, deve ser considerado na escolha o 

menor custo de manutenção e facilidade de manuseio. (RIVERO, 1985, p. 103) 

Fechamentos, aberturas e dispositivos de proteção devem atuar como um todo, pois 

as características da pele, além de favorecer condições ambientais adequadas, vão compor 

a expressão da edificação.  

Os telhados estão expostos a altos índices de radiação, desta forma, os cuidados 

para evitar o ganho de calor devem ser redobrados. Nas edificações industriais, pode-se 

optar por cobertura de cor clara, de alumínio ou até por construir área de descanso criando 

jardins na cobertura, que facilitariam na diminuição do ganho de calor pela cobertura. 

(RIVERO, 1985, p. 87, 92 ). 

Sendo a sombra e a brisa elementos fundamentais para combater a sensação de 

desconforto provocada pela radiação solar nas regiões tropicais úmidas, a paisagem do 

entorno pode ser grande aliada para obtenção de conforto térmico dos espaços construídos,  

possibilitando fachadas sombreadas ou modificando as correntes de vento. (Figuras 4.4 e 

4.5) 
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Figura 4.4. Efeito de Cerca Vegetal, Direção Ascendente     Figura 4.5. Efeito de Cerca Vegetal.  
Fonte: RIVERO, 1985: p. 118.                          Fonte: RIVERO, 1985: p. 118. 

          

Como se pode observar, a disposição da vegetação (Figuras 4.6 e 4.7) combinada 

com a velocidade do vento pode modificar a corrente de vento, redirecionando-a, muitas 

vezes, para o local que se quer melhor ventilar. 

     
Figura. 4.6. Cerca Vegetal Modificando a Direção do Vento  Figura 4.7. Cerca Vegetal Modificando a Direção do Vento  II     
Fonte: RIVERO, 1985: p. 119           Fonte: RIVERO, 1985: p. 119. 

  

  

Os elementos vegetais possuem forma, porte, exigências de solo e clima variados, 

desta forma, o projetista tem possibilidades quase infinitas de escolha para arborizar o 

entorno das edificações.  

Rivero (1985, p. 160) cita:  

As árvores têm funções específicas, como as de proporcionar sombra e 
deter ou canalizar os ventos, criar espaços e intervir nos problemas visuais 
(...) não é fácil encontrar um condicionador térmico melhor. Que pessoa no 
verão preferirá caminhar ou descansar ao sol quando tem perto a sombra 
restauradora de uma árvore?

A vegetação do entorno pode amenizar a temperatura quando absorve parte da 

insolação, e a resfria através da evaporação. Em dias ensolarados, a temperatura na 

superfície gramada é inferior à exposta diretamente ao sol, cerca de 5 a 8 °C. (OLGYAY, 

1998, p. 74) 

A vegetação pode atuar não somente no controle solar, mas em outros aspectos que 

contribuem para melhores condições de conforto do espaço construído. Quando a 
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vegetação é mais adensada, pode reduzir os sons indesejáveis.  As folhagens das plantas 

acumulam a poeira do ar exterior, servindo como um filtro natural para o ar que penetra nos 

espaços interiores. A vegetação pode servir como uma cortina que define espaços, 

auxiliando, em alguns casos, a manutenção da privacidade. Nos climas quentes, além de 

ser um excelente elemento de proteção contra a radiação solar, filtra os raios solares 

evitando o ofuscamento. (RIVERO, 1998, p. 160)  

4.4.5  Fechamentos Opacos  

Olgyay (1985, p. 113) cita: 

A forma com que o calor penetra na fachada pode ser comparada com a 
forma com que um material poroso absorve a umidade, as sucessivas 
camadas do fechamento se saturam de calor até que finalmente o efeito é 
percebido na superfície interior. As cargas de temperatura diária se 
retardam e experimentam distorções, ao filtrarem-se através dos elementos 
da fachada. Estas características, próprias do material, podem ser utilizadas 
de forma favorável para conseguir-se o equilíbrio das condições existentes 
no interior da edificação. 

Para Rivero (1985, p. 92), com relação aos fechamentos e às condições térmicas do 

espaço interior, o arquiteto atua mediante recursos que se ordenam em dois grupos: os 

próprios da composição arquitetônica e os inerentes ao fechamento.  

No primeiro grupo se destacam: a forma global do edifício, que pode traduzir cargas 

climáticas em requisitos de aquecimento; a orientação, que permite selecionar os planos 

mais adequados termicamente para a função a ser executada nos espaços; o controle da 

radiação solar, através da utilização de dispositivos de sombreamento; e a vegetação do 

entorno, que pode auxiliar a proteção das fachadas.

O segundo grupo se refere às propriedades que definem o comportamento térmico 

de um fechamento: o coeficiente de absorção da radiação solar2, as emissividades3 de todas 

as superfícies em contato com o ar, a condutividade térmica4, o calor específico e a 

espessura dos materiais que o compõem.  

No que concerne a fechamentos, no período mais quente, o plano mais importante é 

a cobertura, por ser o que recebe maior quantidade de radiação solar. É importante citar que 
                                                
2 Quociente da taxa de radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta  
   mesma superfície.  
3 Quociente da taxa de radiação emitida por uma superfície pela taxa de radiação emitida por um corpo negro, à mesma   
   temperatura. 
4 Quociente do fluxo de calor pelo gradiente de temperatura. 
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no período noturno, ou nas estações mais frias, também haverá troca de calor, porém o 

fechamento perderá calor para o exterior. Pode-se dizer que haverá uma troca negativa, 

porque haverá perda de calor pela superfície exposta. (RIVERO, 1985, p. 92) 

O importante é que o arquiteto compreenda o comportamento térmico dos materiais 

que utilizará na composição da edificação, e quais serão as decisões projetuais para 

oferecer aos usuários condições ambientais favoráveis ao seu bem-estar.  

4.4.6  Fechamentos Transparentes 

Segundo Rivero (1985, p. 93), os vidros têm na arquitetura funções bem definidas, 

como permitir a penetração da luz natural e contato com o espaço exterior. Mesmo 

favorecendo estes fatores, o uso do vidro nas fachadas também pode gerar problemas 

térmicos, acústicos, econômicos e construtivos. Em muitos casos, as preocupações formais 

prevaleceram sobre aspectos técnicos, e a falta de informação técnica leva muitas vezes o 

arquiteto a utilizar panos de vidro sem analisar a adequação destes ao clima existente. 

Para Rivero (1985, p. 93) os fechamentos transparentes em clima tropical úmido são 

um ponto fraco na envolvente da edificação, pois possuem elevada transmissão térmica que 

obriga a aumentar o dimensionamento dos equipamentos de condicionamento de ar, para 

verão e inverno, elevando as despesas de instalação e funcionamento.  

Quando há incidência dos raios de sol sobre um vidro comum (Figura 4.8), a maior 

parte da energia penetra no espaço interior (transmissão direta). Parte é absorvida pelo 

vidro, que se aquece e redistribui a radiação para o exterior e interior. No interior, a radiação 

solar é absorvida e refletida pelos equipamentos, mobiliário e ambiente. Esta energia, em 

conjunto com a energia absorvida pelo vidro e redistribuída para o lado interno, se 

transforma em calor e, consequentemente, eleva a temperatura do meio. 

Figura 4.8. Propriedades do Vidro. Fonte: RIVERO, 1985: p. 96.
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As possibilidades de que a energia contida no espaço interior retorne ao exterior 

seriam por convecção e radiação. Da primeira forma, o efeito seria um processo lento, pois 

seria necessário o aquecimento do ar, que atingiria o vidro e seria transmitido ao exterior. 

Como os corpos inseridos no ambiente emitem energia radiante em ondas longas, a 

qual o vidro é opaco, as superfícies envidraçadas oferecem condições favoráveis à 

penetração da radiação solar, mas para dissipá-la ao exterior apresentam condição 

dificultada. Assim, as propriedades físicas do vidro favorecem um fenômeno denominado 

efeito estufa. 

Os vidros podem ser classificados em: comum (incolor), que permite que 80% de um 

raio de sol incidente seja transmitido ao interior de um local, onde é absorvido e refletido 

pelos corpos do espaço; colorido, que possui grande capacidade de absorção dos raios 

infravermelhos; e metalizado, que reflete boa parte da radiação solar. (RIVERO, 1985, p. 94) 

Os vidros citados anteriormente possuem diferentes condições de refletir, absorver e 

transmitir a radiação solar. Estes índices é que irão determinar o desempenho do vidro. Para 

melhor compreender as características dos vidros, a seguir, uma tabela com diferenciados 

tipos de vidros e seus respectivos coeficientes: 

Tabela 4.2. Comportamento Térmico do Vidro. Fonte: RIVERO, 1985: p. 96. 

TTIIPPOOSS DDEE VVIIDDRROO � � P G ts

Comum 0,85 0,07 0,08 0,88 ta + 7 

Absorvente Claro 0,52 0,41 0,07 0,68 ta + 23,3 

Absorvente Médio 0,31 0,63 0,06 0,56 ta + 26,6 

Absorvente Escuro 0,09 0,86 0,05 0,43 ta + 21,0 

Refletor Médio 0,25 0,42 0,33 0,42 ta + 22,8 

Refletor Escuro 0,11 0,42 0,47 0,28 _ 

Absorvente Exterior / Câmara de Ar / Comum 0,32 0,62 0,06 0,57

Onde:  

�  = coeficiente de transmissão 

� = coeficiente de absorção 
P = coeficiente de reflexão 
G = coeficiente Global de transmissão 
ta = temperatura do ar exterior (ºC)
ts = temperatura superficial máxima que alcança exposto ao sol (ºC)



213 

A seleção do tipo de vidro a ser usado na pele da edificação deve ser cuidadosa, 

pois a escolha do vidro errado pode transformar a edificação em um espaço concentrador 

de calor.  Visto que a energia absorvida (�) se transforma em calor, eleva a temperatura do 

vidro e aumenta a transmissão por convecção e por radiação. (RIVERO, 1998, p.95)  

Há uma grande variedade de espessuras e cores no mercado, algumas películas 

como as de butiral ou reflexivas resultam em vidros com índices próprios de transmissão, 

reflexão e absorção da radiação solar. Estes dados devem sempre ser pesquisados pelos 

arquitetos, já que podem determinar parte importante do comportamento térmico da 

edificação.                   

Equívocos na escolha do tipo de vidro para revestimento podem causar problemas 

cuja correção seja inviável. (DUARTE, 2004, p. 2) A especificação correta deve considerar 

pelo menos os seguintes requisitos:  

a. Satisfazer de melhor maneira o cliente e a obra, oferecendo o desempenho 

adequado para as necessidades de conforto térmico, segundo as expectativas de 

eficiência e custos; 

b. Para resolver problemas acústicos é necessário verificar a atenuação desejada. Esta 

decisão deve ser pesquisada com cuidado para não elevar grandemente os custos 

da edificação; 

c. Antes da escolha do tipo de vidro, deve-se verificar o nível de iluminação desejado, 

pois o bloqueio da radiação solar também pode implicar bloqueio da luz visível; e 

d. Em um país tropical, sempre é preciso diminuir razoavelmente a quantidade de 

radiação solar que penetra no prédio. 

4.4.7  Formas de Ventilar  

No que concerne à origem da energia utilizada para movimentar a massa de ar, as 

formas de ventilar são classificadas em dois grandes grupos: ventilação natural e ventilação 

artificial.  A primeira baseia-se na diferença das pressões causada pela ação dinâmica 
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do vento ou pela diferença de temperatura de dois meios; a segunda é produzida por 

equipamentos ou aparelhos que necessitam de energia elétrica ou combustível.  

A ventilação natural pode ser térmica ou dinâmica. A ventilação natural térmica 

(efeito chaminé) se baseia na diferença entre as temperaturas do ar interior e exterior, que 

originam pressões distintas e assim provocam deslocamento da massa de ar da zona de 

maior para a de menor pressão. A ventilação natural dinâmica é causada pelas pressões e 

depressões geradas nos volumes devido à incidência de massas de ar em suas superfícies. 

(RIVERO, 1985, p. 113) 

 No que concerne à ventilação natural, o arquiteto pode utilizar estratégias de projeto 

para ventilar as edificações segundo sua forma e aberturas. A ventilação cruzada (Figuras 

4.9 e 4.10) é uma forma de resfriamento interessante. Neste caso, o fluxo de ar irá depender 

da área das entradas e saídas de ar, da velocidade e direção do vento em relação às 

aberturas. À medida que o ar circula em torno de uma edificação cria zonas de alta pressão

(pressão positiva) do lado que recebe os ventos diretamente, e zonas de sucção (de baixa 

pressão ou pressão negativa) do lado oposto. A ventilação cruzada é eficaz quando as 

aberturas de entrada da ventilação são posicionadas nas zonas de alta pressão, e as saídas 

de ar, nas zonas de baixa pressão. (BROWN e DEKAY, 2006, p. 205) 

        
Figura 4.9. Apart. Kanchunjunga.Pav  Inf. Duplex.    Figura 4.10. Apart. Kanchunjunga.Pav  Sup. Duplex.   
Fonte: BROWN e DEKAY. p. 173.    Fonte: BROWN e DEKAY. p. 173. 

Outra estratégia de projeto é a ventilação por efeito chaminé (Figuras 4.11 e 4.12), 

em que aberturas são localizadas na parte superior do recinto por onde o ar quente sai e é 

substituído por ar mais fresco, que penetra por aberturas localizadas na parte inferior da 

edificação. A ventilação por efeito chaminé depende da altura entre as tomadas e saídas de 

ar. Esta ação é intensificada quando se projetam espaços com grandes pés-direitos. (Idem, 

2006, p. 208) 
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Figura 4.11. Efeito Chaminé.Edificação BRE -                    Fig. 4.12. - Efeito Chaminé.Edificação BRE – Corte no Auditório 

Fonte: BROWN e DEKAY. p. 208      Fonte: BROWN e DEKAY. p. 208 

 A ventilação cruzada e a ventilação por efeito chaminé funcionam melhor 

considerando-se certas configurações da planta. As duas estratégias podem ser utilizadas 

conjugadas, para tal, alguns espaços devem ser mantidos desobstruídos, tanto no plano 

vertical quanto no horizontal. 

 Exemplo de estratégia de ventilação conjugada é a Casa Logan (Figura 4.13), em 

Tampa na Flórida, projetada por Rowe Holmes, que utiliza uma chaminé central, cria 

aberturas nos três espaços centrais e forma um canal para ventilação cruzada. 

Figura 4.13. Ventilação Conjugada – Casa Logan. Fonte: BROWN e DEKAY. p. 169. 

4.4.7.1  Ventilação e Controle do Ar Interior 

A ventilação pode ser admitida como estratégia para se alcançarem patamares 

aceitáveis de qualidade do ar interior. O ar que penetra nos espaços pode ser admitido para 

diluir a concentração da poluição existente no interior das edificações. A qualidade do ar 

interior se refere não somente a condicionantes de conforto (temperatura, umidade, odores), 

mas também a possíveis contaminantes biológicos e poluentes químicos. Tais poluentes 

podem causar doenças, irritações ou desconforto nos usuários. As recomendações 
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referentes à qualidade do ar industrial se baseiam em um critério de risco (atividades e 

operações que envolvem agentes químicos considerados insalubres) e concentrações 

máximas permitidas segundo limites de tolerância e tempo de exposição. Assim, as 

concentrações e o tempo de exposição são definidos conforme a substância poluente. A 

vazão de ar requerida para cada espaço depende da intensidade e natureza da fonte. Em 

ambientes industriais, a norma brasileira que determina condições de salubridade através 

dos limites de tolerância e atividades de risco é a NR-155. (ARAÚJO, 2002, p. 381) 

Em alguns ambientes industriais, pode ser utilizada unicamente a ventilação natural, 

mas, dependendo do processo, pode ser necessário o uso de ventilação artificial para se 

alcançarem patamares higiênicos mínimos. Nestes ambientes, utilizam-se duas classes 

gerais de sistemas de ventilação, a por diluição e a local exaustora. Na ventilação por 

diluição, o ar puro é misturado com o ar contaminado, assim, o ar é diluído e a concentração 

da substância tóxica alcança um patamar seguro. Este sistema de ventilação não pode ser 

usado para remoção de poeiras, partículas metálicas ou substâncias altamente tóxicas.  O 

sistema de ventilação local exaustora se caracteriza por fazer a remoção dos contaminantes 

que são sugados por um exaustor, captados por uma coifa, transportados por dutos e 

retidos em filtros (BASTOS, 2002, p. 44) 

4.5  CONFORTO VISUAL E ILUMINAÇÃO 

No projeto industrial, considerar a iluminação é fundamental para criar projeto de 

qualidade. A iluminação no projeto industrial apresenta diferentes aspectos, os principais 

estão ligados a eficiência energética da edificação, a produtividade e saúde do usuário. Em 

cada projeto industrial devem ser pesados: a finalidade do espaço, o trabalho a ser 

iluminado e a tarefa visual a ser executada. Nos espaços destinados à produção, a luz 

adequada possibilita boa execução da tarefa. Também o uso racional da iluminação vai 

permitir que os níveis de consumo da edificação não sejam elevados. A luz nos espaços 

pode imprimir-lhes diferentes aspectos, como: valorização do ambiente, aspecto de alegria 

e, quando esta é natural e vem através de janelas, permite ao usuário ter contato com o 

exterior, facilitando a percepção do espaço exterior. O que traz certo conforto ao usuário, 

amenizando a sensação de confinamento. (GONÇALVES e VIANNA, 2000, p. 75-78) 

                                                
5 Atividades e operações insalubres. 
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 Cabe aqui uma observação: a entrada da luz natural está relacionada ao ganho de 

calor. Este deve ser um dos desafios do arquiteto industrial, o de utilizar a iluminação natural 

sem deixar o calor impactar o conforto do usuário. 

A iluminação não se limita ao uso da luz do dia, mas também ao uso da iluminação 

artificial. Nas edificações industriais a luz artificial é muito exigida, tanto pelo grau de 

acuidade visual6 exigido na execução de determinadas tarefas, quanto pelo regime de uso e 

ocupação das edificações industriais, que muitas vezes funcionam 24 horas por dia.  

Desta forma, a iluminação nos espaços fabris está relacionada com a quantidade de 

calor que pode ser carreado com ela, principalmente quando há entrada de luz natural sem 

que sejam tomadas devidas precauções para atenuar a radiação solar. Também está 

relacionada com a eficiência energética da edificação, e com o tipo de atividade que está 

sendo executada no interior fabril e o desempenho esperado. Aspecto a ser evidenciado, 

são os impactos negativos causados ao desempenho, à saúde e segurança do usuário caso 

a iluminação seja inadequada.  

As tarefas visuais de um ambiente fabril podem ser bastante variadas, e, desta 

forma, exigem diferentes níveis de iluminância. Por exemplo: podem ser diminutas, muito 

grandes, escuras ou claras, envolvendo formas planas ou tridimensionais. (PHILIPS, 1986, 

p. 77) 

Quanto à percepção visual, as tarefas são classificadas conforme o tamanho do 

detalhe. As tarefas críticas exigem maior iluminância e ausência de ofuscamento, enquanto 

as menos críticas requerem menor iluminância e qualidade de iluminação. (Idem, ibidem) 

O sistema de iluminação7 é determinado considerando-se a natureza do trabalho a 

ser executado, a tipologia do teto e a forma do espaço fabril.  As edificações industriais são 

divididas em quatro tipos básicos: piso único sem aberturas na cobertura, vários pisos, piso 

único com aberturas na cobertura e edificações de grande altura. (Idem, ibidem) 

Quando a edificação tem piso único sem aberturas na cobertura, é indicado que o 

pé-direito varie entre três a sete metros. Nestes espaços, as lâmpadas devem ter alta 

                                                
6 Capacidade de percepção nítida de dois pontos que estão muito próximos entre si. 
7 Os sistemas de iluminação mais encontrados são: a iluminação geral, que proporciona iluminação horizontal e  

uniforme sobre a área total iluminada; localizada, que produz iluminamento elevado em locais de interesse; e 
local  mais geral, que consiste em produzir uma iluminação focada em certa área de interesse e outra 
complementar no    restante do espaço. 
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eficiência e longa vida. As luminárias costumam ser posicionadas em linhas contínuas ou 

interruptas. Para evitar sombras sobre as tarefas visuais e luz refletida nos olhos dos 

operários, as linhas de luminárias devem ser distribuídas perpendicularmente às linhas de 

produção. (Idem, ibidem)  

Quando a edificação possui vários pisos, uma boa alternativa é usar o teto branco e 

liso, pois apresenta melhor desempenho como superfície refletora. Caso estes espaços 

apresentem condicionamento, a iluminação e os dutos devem ser projetados em conjunto 

para se criar sistema integrado. (Idem, 1986, p. 79) 

Quando as edificações possuem piso único, utilizar a iluminação zenital é a 

estratégia de projeto mais adequada, pois geralmente grandes áreas são destinadas a 

atividades laborais, que exigem boa uniformidade e quantidade de luz. (GONÇALVES e 

VIANNA, 2000, p. 171) 

A distribuição de luz proveniente da iluminação zenital depende basicamente da 

forma da abertura e da altura entre o plano de trabalho e o elemento zenital. As tipologias 

convencionais das aberturas zenitais são os sheds, os lanternins, o teto de dupla inclinação 

e os domus, as claraboias ou as cúpulas.  Os elementos mais utilizados em ambientes 

industriais são sheds, lanternins e tetos de dupla inclinação (Figura 4.14). Os domus, as 

claraboias e as cúpulas são muito utilizados em galerias, museus, shoppings e grandes 

espaços de lazer. (Idem, 2000, p. 174)  

Há que se considerar a relação entre ganho de calor associado à luz, e, assim, evitar 

exposições excessivas, como as resultantes do teto de dupla inclinação. O lanternin com 

orientação norte-sul pode estar associado a elementos de sombreamento. O shed, quando 

orientado a sul, é indicado na otimização de entrada de luz natural difusa para o clima 

quente úmido. 
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Figura 4.14. Aberturas Zenitais.  Fonte: GONÇALVES E VIANNA, 2001: p. 174. 

No que concerne à iluminação em construções altas – acima de sete metros –, 

devido ao fato de a iluminação ter que ser fixada a grande altura, as luminárias devem ser 

de facho fechado com lâmpadas de mercúrio (cor corrigida, vapor metálico ou sódio de alta 

pressão). Estas lâmpadas são adequadas, em virtude dos fatores economia e manutenção. 

(PHILIPS, 1986, p. 79) 

Quando a execução das tarefas nas edificações industriais requer atenção visual 

especial, a iluminação geral, na maioria das vezes, não satisfaz os índices mínimos de 

iluminamento requerido. Neste caso, soluções especiais devem ser projetadas; assim, 

recomenda-se o uso de iluminação adicional (Figura 4.15). 

  

Figura 4.15. Iluminação Adicional.  Fonte: PHILIPS, 1986: p. 80. 

Algumas das tarefas que requerem iluminação complementar são: inspeção de 

objetos pequenos ou montagens de objetos que contenham pequenas dimensões; controle 

de dimensões; inspeção de peças usinadas; inspeção de medicamentos líquidos, que 

muitas vezes são feitos em movimento; e inspeção de objetos feitos de vidro. (PHILIPS, 

1986, p. 80) 
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4.5.1  Iluminância de Interiores 

Os níveis de iluminância foram estabelecidos segundo estudos empíricos realizados 

em 1932 que relacionavam a acuidade visual ao nível de iluminação. Porém o desempenho 

na realização das tarefas está relacionado não somente à acuidade visual, mas também à 

complexidade da tarefa e à capacidade e experiência do operário em executá-la. 

(GONÇALVES e VIANNA, 2001, p. 75)   

Desta forma, os fatores considerados para a determinação do nível de iluminância 

são os seguintes: o tamanho dos detalhes críticos das tarefas; a distância a que os detalhes 

são vistos; a luminância das tarefas (fator de reflexão); os contrastes entre a tarefa e o 

entorno; a velocidade com que estas tarefas devem ser desenvolvidas; o grau de precisão 

exigido na realização das tarefas; a idade de quem as realiza. (Idem, 2001, p. 78) 

As características de iluminamento dos espaços não devem ser feitas tão somente 

através do grau de iluminância, no entanto, em espaços de produção o nível de iluminância 

sempre foi determinado pela função. Segundo Gonçalves e Vianna (2001, p. 78), o critério 

utilizado sempre foi o da maior eficiência, traduzida como sinônimo de produtividade, ou 

seja, maior rapidez na execução das tarefas, menor cansaço e eliminação de erros 

cometidos.  

  

Para Gonçalves e Vianna (2001, p. 78) um dos objetivos do projeto de iluminação é 

proporcionar o melhor desempenho de uma tarefa visual. Para tal, o projetista deve 

considerar algumas medidas que vão nortear a criação de determinado espaço. 

Assim, o partido deve ser definido. Nesta etapa, as seguintes questões devem ser 

equacionadas: A iluminação será natural ou artificial? Ambas serão adotadas em 

complemento uma da outra? A iluminação natural será zenital ou lateral? Na iluminação 

artificial, que sistema será adotado? Sendo o espaço de produção de grande permanência, 

quais cores de revestimento serão adotadas? Como será o layout interno? Haverá 

necessidade de iluminação suplementar em algum posto de trabalho? Quais os índices 

mínimos requeridos pela legislação? Uma vez equacionados estes principais requisitos, os 

projetistas caminham para um projeto que pode alcançar nível ótimo de iluminância.  

Para a visão, o nível ótimo de iluminância é aquele que possibilita reconhecimento 

mais fácil da informação sem causar cansaço visual, mas nem sempre é o mais alto nível. A 
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oferta de maior iluminamento no plano de trabalho pode proporcionar melhor capacidade de 

reconhecimento de detalhes e cores, mas existem dois aspectos a serem considerados:  

• O aumento do nível de iluminância pode acarretar custos elevados, não 

somente na implementação do projeto como na fase posterior de consumo 

energético e manutenção;  

• A melhora da acuidade visual é limitada por um nível máximo de iluminância, 

estimado em torno de 2.000 lux. (GONÇALVES e VIANNA, 2001, 78) 

Desta forma, no projeto para espaços de produção estes dois aspectos devem ser 

sempre considerados, com o intuito de alcançar a maior eficiência, o melhor desempenho 

energético e redução de custos de projeto e utilização. 

Considerando normas de projeto, a legislação brasileira parâmetro para os espaços 

de produção é a NBR 5413 – Iluminância de Interiores. Esta norma estabelece níveis de 

iluminância por classe de tarefas visuais, considerando algumas condições gerais: o uso de 

iluminação suplementar se for necessário aumentar o nível iluminância em campo de 

trabalho específico; a iluminância do restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da 

adotada para o campo de trabalho; a iluminância em qualquer ponto da área do campo de 

trabalho não deve ser inferior a 70% da média determinada pela NBR 5382 – Verificação de 

Iluminância de Interiores. 

Para a seleção de iluminância, a norma estabelece características da tarefa e do 

observador (pesos) que são a idade, a velocidade e precisão da tarefa, e a refletância do 

fundo da tarefa.  O somatório dos pesos determina qual será a faixa (inferior, média e 

superior) de iluminância adotada no projeto. Para se utilizar a iluminância inferior o valor da 

somatória deve ser igual a -2 ou -3; a iluminância superior será utilizada quando a somatória 

for igual a +2 ou +3; a iluminância média deve ser aplicada nos outros casos. 

4.6  CONSIDERAÇÕES SOBRE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO 

 É consenso que nos projetos industriais um dos aspectos fundamentais é a 

consideração das condições ambientais do trabalho. Os ambientes industriais, por serem 

espaços de longa permanência, devem oferecer aos usuários ambientação adequada, 

visando seu bem-estar, bem como a boa execução das tarefas desenvolvidas em seu 

interior. Assim, pode-se inferir que na arquitetura industrial contemporânea é primordial que 
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se considerem medidas projetuais que mitiguem ou eliminem as temperaturas 

desconfortáveis, o ruído excessivo, a ventilação inadequada e outros aspectos ambientais 

que possa tornar o espaço insalubre ou desconfortável. Como na arquitetura industrial as 

variáveis que mais interferem no conforto térmico são a envolvente, a atividade e as 

condições térmicas do meio, é importante destacar que o arquiteto pode interferir nas 

condições térmicas através da forma da edificação que concebe. Assim, as condicionantes e 

as etapas de projeto relacionadas com o conforto térmico apresentados neste capítulo 

servirão como material complementar para a transposição de um tipo, de origem europeia, 

ao clima tropical quente úmido. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DO TIPO AO CLIMA 

TROPICAL QUENTE ÚMIDO 

5.1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

As fábricas selecionadas para se construir o esquema referencial da tipologia foram 

projetadas e edificadas em locais de clima temperado ou frio. A concepção e as 

estratégias de projeto podem, portanto, se diferenciar da arquitetura para o clima quente 

úmido. Este capítulo tem como objetivo tratar da compatibilidade do tipo, objeto da tese, 

às regiões de clima tropical quente úmido, com base nas diretrizes projetuais que levam 

ao conforto ambiental, com ênfase nos aspectos térmicos. Para tal, se avaliarão os 

elementos do tipo que contribuem para o conforto térmico.  

Dessa forma, procurou-se identificar no panorama da arquitetura industrial brasileira 

profissionais que tenham apresentado, em seus projetos, afinidades com o tipo de 

edificação em estudo. A partir daí, foram entrevistados alguns profissionais de importantes 

escritórios de arquitetura, de modo a se obter uma visão desta adequabilidade climática do 

tipo. 

Às informações obtidas nas entrevistas, se somaram as informações projetuais 

referentes a três edificações industriais concebidas e edificadas no Brasil. 

Assim, este capítulo visa esclarecer as seguintes questões: O tipo pode adequar-se 

ao clima tropical quente úmido? Caso seja possível esta adequação, quais medidas 

projetuais devem ser priorizadas? Quando feita a adequação, esta arquitetura perde suas 

principais características ou ainda pode manter os principais elementos do tipo?    

�

Para tal, considera-se interessante abordar as questões destacadas nas entrevistas, 

elencar estratégias de projeto e expor exemplos de projetos locais, com o objetivo de 

adequar o tipo ao clima tropical quente úmido. A adequação se referenciará tanto no estudo 

da prática profissional quanto no referencial teórico estudado no capítulo dois. 

5.2   EXEMPLOS LOCAIS 

Para tratar da compatibilidade do tipo ao clima tropical quente úmido, julgou-se 

interessante apresentar obras dos profissionais entrevistados que apresentam elementos do 

tipo. Portanto, a seguir serão apresentadas três edificações industriais: VALEO, projetada 
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pelo GCP Arquitetos; PW BRASIL EXPORT, concebida por Élio Madeira Associados; e 

KNAUF, idealizada pela NPC Grupo Arquitetura Ltda. 

5.2.1   Metodologia dos Casos Brasileiros Estudados  

 Para verificar a adequação do tipo ao clima tropical quente úmido, foram estudados 

exemplos locais, concebidos por arquitetos brasileiros que apresentam elementos do tipo. A 

pesquisa sobre estas edificações foi feita em órgãos como o CBCA - Centro Brasileiro da 

Construção em Aço -, a ABCEM - Associação Brasileira da Construção Metálica - e 

ARCOWEB - Acervo digital sobre arquitetura, design, interiores e lightingdesign, atualizado 

diariamente -. O estudo das edificações partiu da avaliação de documentação 

disponibilizada por estes órgãos (revistas, periódicos e citações sobre premiação a estes 

edifícios industriais). Através da análise inicial das edificações, foi possível verificar a linha 

projetual de cada arquiteto e seu compromisso com a concepção de arquitetura industrial 

que apresenta qualidade ambiental. A partir daí, foram feitas entrevistas com estes 

arquitetos, onde se apresentaram questões gerais do processo de projeto industrial, bem 

como questões específicas que tratam da adequação de uma arquitetura industrial para uma 

região de clima tropical quente úmido, além da complementação do estudo sobre as 

edificações concebidas e construídas no Brasil. Por impossibilidade de tempo e financeira, 

não foram percorridas todas as fábricas nacionais estudadas, porém uma das edificações foi 

visitada, a indústria PW BRASIL EXPORT, projetada pelo arquiteto Élio Madeira. A visita 

possibilitou verificar-se in loco que estratégias de projeto foram priorizadas por este 

arquiteto, e como, na prática, elas podem atribuir à edificação qualidade ambiental. A seguir, 

será apresentado o estudo sobre os exemplos de arquitetura local. 

5.2.2   Cobertura e fechamentos que definem partido: indústria VALEO 

5.2.2.1  Ficha 
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Tabela. 5.1.  Ficha VALEO . Fonte: GCP Arquitetos 
P

R
O

JE
T

O
 

Nome da 
Edificação 

Fábrica VALEO

Cliente Valeo Sistemas Automotivos Ltda.

Período de 
Construção 

2004 - 2006 

Área 
Construída 19.200 m

2  

Área do 
Terreno 110.000 m

2

Função da 
Edificação 

Fabricação de sistemas automotivos. Abriga área de produção, estoque e docas, 
laboratórios, escritórios, sala de treinamento e reunião, depósito, vestiários e refeitório.  

E
Q

U
IP

E
 Arquitetura 

Davis Brody Bond Architects - Steven Davis; GCP Arquitetos - Sergio Coelho (autores); 
Maria Augusta Bueno (coordenação DBB / GCP); Anna Dietzsch, Naji Moujaes, Domenico 
Lio e Tobias Armbos (colaboradores / DBB); Alessandra Araújo, Maurício Reverendo, Daniel 
Mariano, Izabella Cruz, Adriana Oliveira, Dante Honda, Faride Elia, Veridiana Magalhães, 
Stella Tomiyoshi, Renata Bernardino e Agnaldo Amaral (colaboradores / GCP) 

Engenharia Projecta (estrutura metálica) 

Estrutura Metálica 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Cidade / 
País 

Guarulhos, São Paulo, Brasil 

Lat/Lon/ Alt. 
Média 

Latitude: 23º 26’ 38”.3 S  / Longitude: 46º 37’ 25”.9 O / 850 m 

Clima 
Faixas de clima tropical, com verão quente, sem estação seca de inverno, do tipo Cfa* onde 
a temperatura média do mês mais frio está entre 18 °C e -3 °C – mesotérmico. 
*Chuvas bem distribuídas e verões rigorosos. 

Descrição Complexo industrial construído em Guarulhos. 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço (elementos periféricos) 

Elementos 
Horizontais 

Aço 

E
N

V
E

L
O

P
E

 Fechamento 

Painéis sanduíche, formados por duas placas metálicas e preenchidos com espuma de 
poliuretano.  
Venezianas de policarbonato 

Cobertura 
Metálica – termoacústica – 
Foram criados lanternins entre os volumes. 

Aberturas 
Laterais 

Sem aberturas laterais. 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS
 

 Expostos, mas para a parte interior da edificação.  

 Iluminação Natural e Artificial 

Climatização híbrida (natural conjugada com ar-condicionado na área de processo). 

IN
T

E
R

IO
R

 Tipo de 
Planta 

Acompanha a topografia do terreno, piso único para processo e escritórios, refeitório e 
vestiário localizados no subsolo 

Tipo de 
Circulação 

Planta livre, circulação definida pelo processo (no piso único) 
No subsolo, há circulação periférica entre vestiários e refeitório 



228 

5.2.2.2 O Projeto  

Figura 5.1. Visão Geral VALEO.  Fonte: ARCOWEB, 2007 

A Indústria Valeo, localizada em Guarulhos, São Paulo, atua no segmento de 

autopeças. (Figura 5.01) Três módulos de curvaturas diferenciadas compõem a edificação, 

cuja planta abriga: setor administrativo (escritórios, sala de reuniões, espaço para 

treinamento e laboratórios), área de produção, refeitório, vestiários e cozinha industrial. 

(Figura 5.02) Em entrevista concedida à revista Finestra, o arquiteto Sergio Coelho, da GCP 

Arquitetos (responsável pela concepção da edificação), declarou: 

A forma arquitetônica adotada, além de favorecer o melhor desempenho do 
escoamento da água das chuvas, é resultado da intenção de explorar o não 
óbvio, de evitar o fácil trinômio teto-calha-fechamento (...) É uma certa 
referência à presença da curva na arquitetura brasileira, especialmente na 
obra de Oscar Niemeyer. Portanto, as linhas originais e ousadas da 
arquitetura não constituem um formalismo; ao contrário, as razões técnicas 
ligadas à funcionalidade do edifício (tais como ventilação, iluminação e 
escoamento das águas) representaram fatores preponderantes no projeto, 
resultando numa feliz aliança entre forma e função. Assim, a nova unidade da 
Valeo causa um primeiro impacto pela solução arquitetônica, com três 
volumes concebidos como grandes superfícies curvas, onde cobertura e 
parede se fundem formal e construtivamente. (COELHO, 2007, p. 1) 
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Figura 5.2. Implantação VALEO.  Fonte: ARCOWEB, 2007 

A edificação foi concebida dentro do conceito umbrella building (Figura 5.03), 

com estrutura de periferia em aço. Dessa forma, o espaço de produção possui pouca 

interferência da estrutura. Para aproveitar ao máximo os níveis do terreno, o refeitório e 

o vestiário foram localizados no subsolo. (Figura 5.04)  

          

Figura 5.3. Planta Baixa VALEO.  Fonte: COELHO, 2007     

�

�
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Figura 5.4. Corte AA VALEO.  Fonte: COELHO, 2007     

      

Figura 5.5. Corte BB VALEO.  Fonte: COELHO, 2007     

Para criar lanternins entre cada um dos volumes, as coberturas foram planejadas 

com alturas diferentes. (Figuras 5.04 e 5.05) Foi possível conceber uma faixa de vidro do 

piso ao teto (Figura 5.06) graças à altura e largura diferenciada dos módulos. Esta estratégia 

de projeto possibilitou a melhor utilização da luz e ventilação naturais. Utilizaram-se nas 

janelas dos lanternins vidros translúcidos na cor verde, para evitar o ofuscamento na área 

de produção.  

Figura 5.6. Interior Fábrica da VALEO. Fonte: COELHO, 2007 

A tipologia diferenciada de cobertura conjugada com os fechamentos (Figuras 

5.07 e 5.08) evitou possíveis problemas futuros com calhas e descidas pluviais, desta 

forma o perfil arredondado da edificação mitiga o risco de infiltração e redesenhou o 

lanternim tradicional, com calha sobre a cobertura.  
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Figura 5.7. Detalhe Fachada VALEO.  
Fonte: Arquitetura e Aço, 2009.������

  Figura 5.8. Detalhe Fechamento VALEO.  
  Fonte: Arquitetura e Aço, 2009.�����

A edificação utiliza ventilação híbrida, a natural (oriunda das janelas do lanternim), 

conjugada com ar-condicionado na área de processo (o ar penetra no ambiente através de 

venezianas de policarbonato, é insuflado por dutos e removido do interior por convecção).  

O sistema estrutural da edificação é constituído por pilares duplos de aço com 80 

centímetros de diâmetro e treliças de aço. A flexibilidade da planta é assegurada pela 

presença de grandes vãos representados por malha estrutural de 27 x 30 m. 

� A maior expressão desta edificação são os fechamentos e a cobertura, pois estas 

formam uma superfície única e criam volumetria de expressão diferenciada. As telhas e 

fechamentos são painéis metálicos de aço galvalume1 zipado, do tipo sanduíche 

(preenchida com lã de isolamento térmico), os painéis possuem 405 mm de largura e 65 mm 

de altura, com espessura de 0,95 mm.  Os painéis são conectados entre si, por clipes de 

alumínio. Os painéis dos fechamentos são fixados em estrutura metálica aparafusada. 

(COELHO, 2007, p. 1-6) 

O projeto, além das questões formais e funcionais, valorizou uma série de medidas 

relativas ao meio ambiente. Implantou-se uma estação de tratamento de efluentes que 

permite reutilizar no próprio edifício 65% da água consumida nas áreas administrativas e de 

serviço. Criou-se uma bacia de contenção e uma de retenção. A drenagem da água do 

sistema de sprinklers, caso acionado, a água é esgotada para reservatório de contenção, 

onde sua qualidade é verificada e pode ser reutilizada. A bacia de retenção é para as águas 

da chuva, que não podem ser esgotadas direto na rede pública. Executou-se recomposição 

���������������������������������������� �������������������
1 Aço revestido com liga Alumínio-Zinco, que apresenta alta resistência à corrosão atmosférica, elevada refletividade térmica 
e resistência a altas temperaturas, que possibilita seu emprego em temperaturas de trabalho de até 315 ºC sem perda de brilho.                              
�
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da mata ciliar, para manter o talude do córrego que passa próximo. Outro aspecto foi o 

cuidado no equilíbrio dos pesos entre corte e aterro. No espaço interior, as questões 

priorizadas foram as que envolvem o conforto térmico. (COELHO, 2007, p. 1-6) 

5.2.3   Estrutura que define partido – PW BRASIL EXPORT 

5.2.3.1   Ficha 

Tabela. 5.2. Ficha PW BRASIL EXPORT. Fonte: Élio Madeira Associados 

P
R

O
JE

T
O

 

Nome da 
Edificação 

PW BRASIL EXPORT

Cliente PW Brasil Export S/A

Período de 
Construção 

2000–2003 

Área Construída 8.500 m
2  

Área do Terreno 21.560 m
2

Função da 
Edificação 

Indústria Têxtil. Abriga área de produção, administração, refeitório, auditório, loja, 
lavanderia  

  

E
Q

U
IP

E
 Arquitetura Élio Madeira e Juliana Madeira 

Engenharia 
P & P - Geraldo Sérgio Pandolfi e Maurício Pandolfi (engenheiros responsáveis)

Estrutura 
MCA - Carlos Augusto Nogueira Gama (engenheiro responsável)

  

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 Cidade / País Colatina, Espírito Santo, Brasil 

Lat/Long/Alt. 
Média 

Latitude: 19º32’18" / Longitude: 40º37’46" / 600 m 

Clima 
O clima predominante é o quente e úmido, típico do vale do rio Doce, com inverno 
seco. 

Descrição Complexo Industrial situado em área urbana.  

  

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço (exoesqueleto) 

Elementos 
Horizontais 

Aço 

  

E
N

V
E

L
O

P
E

 Fechamento 
Painéis sanduíche, formados por duas placas metálicas e preenchidos com espuma 
de poliuretano. Venezianas translúcidas fabricadas em PVC. 

Cobertura 
Metálica – termoacústica –, com shed na área central.  
Telhas translúcidas 

Aberturas Laterais Sem aberturas laterais. 
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IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 
P

R
E

D
IA

IS
 

 Expostos, mas na parte interior da edificação.  

 Iluminação Natural e Artificial 

 Ventilação natural (cruzada conjugada com efeito termossifão) 
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Tipo de Planta 
Planta de piso único, composta por quatro blocos que, devido a espaço de 
expansão, se fundirão em três. 

Tipo de 
Circulação 

Planta livre, circulação definida pelo processo (nos blocos de processo e lavanderia). 
Circulação definida no setor administrativo. 

5.2.3.2 O Projeto 

Outro exemplo de edificação em estrutura e fechamentos metálicos é a PW Brasil 

Export, localizada em Colatina, ES. (Figura 5.09) O complexo industrial foi concebido por 

Élio Madeira e Associados. O terreno se localiza 30 metros acima do plano da cidade; se, 

por um lado, a localização favorece a vista de todo o vale do rio Doce, por outro lado, expõe 

a edificação a temperaturas que podem chegar até a 40º nos períodos mais quentes. 

                Figura 5.9. Visão Geral PW Brail Export.  Fonte: METÁLICA, 2009 

A edificação é composta de quatro grandes blocos – administração, infraestrutura, 

produção e lavanderia – dispostos de maneira linear como o processo produtivo. (Figura 

5.10) A concepção procurou privilegiar os sistemas de iluminação e ventilação naturais, o

que possibilita a não utilização de ar-condicionado e iluminação artificial no período das 7 às 

17 horas.  A ventilação e a iluminação naturais são garantidas por uso de venezianas 

industriais (que permitem a captação do vento dominante norte-sul), telhas translúcidas em 

PVC e sheds.  
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Figura 5.10. Implantação. Fonte: PAIVA, 2004    

O conjunto de edifícios da PW Brasil Export foi construído com estrutura, cobertura e 

fechamentos metálicos. (Figura 5.11 e 5.12) Segundo o arquiteto Elio Madeira, essa escolha 

foi feita porque atendia as exigências de vencer grandes vãos e pela necessidade de 

rapidez na execução da obra. O uso do aço permitiu eliminar pilares intermediários; a 

cobertura chega a vencer vãos de até 60 m lineares, apoiados em pilares de 16 m, que se 

conectam à cobertura através de cabos metálicos, o que satisfez plenamente a proposta 

projetual de flexibilidade do espaço, expressa através da planta livre, sem pilares 

intermediários. (PAIVA, 2004, p. 1-3) 

  

                   

Figura 5.11. Produção e Lavanderia. Fonte: PAIVA, 

2004                           

Figura 5.12. Contraventamento Estrutura Cobertura.  
Fonte: PAIVA, 2004                                                         
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Apesar do partido optar pela criação de quatro blocos – administração, refeitório, 

produção e lavanderia – (Figuras 5.13, 5.14 e 5.15) que possuem programas diferentes, o 

envoltório possui a mesma proposta estética. Para conectar os blocos, criaram-se largos de 

chegada e praças e reuniu-se em um único pátio de manobras o acesso ao depósito e à 

expedição. (PAIVA, 2004, p. 1-3) 

�

� �

Figura 5.13. Planta Baixa Refeitório Auditório. Fonte: PAIVA, 2004                               

Figura 5.14. Planta Baixa - Edifício Administrativo. Fonte: PAIVA, 2004                               

Figura 5.15. Planta Baixa - Produção e Lavanderia. Fonte: PAIVA, 2004
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Os blocos de produção e lavanderia possuem 6.400 m2 de área construída e são 

separados por vão de 10 m. Como este espaço corresponde exatamente a um módulo da 

cobertura, no futuro, essa área poderá ser utilizada para expansão e criar um bloco único. 

Nas aberturas laterais, foram utilizados cerca de 2.300 m2 de venezianas industriais 

(Figura 5.16), fabricadas em PVC, e na cobertura utilizaram-se 1.600 m2 de telhas 

translúcidas do mesmo material, bem como sheds (Figura 5.17) foram instalados na sua 

área central, para melhor aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais. No 

fechamento frontal dos sheds, instalaram-se venezianas para facilitar a captação do vento 

norte-sul, que, além de arrefecer o ambiente, promove a renovação do ar. (PAIVA, 2004, p. 

1-3) 

                                          

Figura 5.16. Venezianas - Produção.  
Fonte: PAIVA, 2004                      

Figura 5.17. Shed. Fonte: PAIVA, 2004                                    

Segundo o arquiteto, o espaço onde houve maior priorização das questões 

ambientais foi a área de produção, devido à maior concentração de usuários.  A parte 

central da edificação com cumeeira em shed facilita a ventilação e a iluminação naturais, as 

venezianas na edificação significaram uma opção de controle da pele e priorizou-se custo, 

beleza, dentro da expectativa financeira do cliente. O arquiteto acrescenta que é difícil 

utilizar a ventilação cruzada em espaços amplos para ventilar, então é necessário pensar 

outras estratégias de ventilação além desta; neste caso, o arquiteto projetou um sistema de 

ventilação híbrido natural (cruzada e termossifão) e mecânica com injeção e retirada de ar. 

(MADEIRA, 2009) 

A pele toda em fechamento metálico – sanduiche isolante – consegue alcançar o 

comportamento térmico interior adequado, porém deve-se ter atenção quanto ao aspecto 
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isolamento, pois este pode evitar que o calor se dissipe e fique retido no ambiente. Nesta 

edificação, o problema foi solucionado com a permeabilidade da pele, que dispõe de 

venezianas nas partes laterais (sotavento e barlavento). 

O arquiteto acredita que é possível alcançar patamares razoáveis de conforto 

ambiental quando o projeto o prioriza. A climatização híbrida pode ser uma opção válida, 

mas nem sempre o cliente dispõe de capital para utilizá-la. Portanto, é possível ser 

prevista, mas nem sempre é implementada, ou fica para um momento futuro, quando 

economicamente for viável. (MADEIRA, 2009) 

Internamente o arquiteto procurou harmonizar o ambiente de forma que não 

houvesse poluição visual; o layout foi ordenado seguindo este objetivo.  A iluminação 

principal é oriunda dos sheds na parte central da edificação e é complementada por luz 

artificial. As cores claras no espaço interior proporcionam sensação de frescor e, devido à 

utilização das venezianas translúcidas, não há ofuscamento. A pele não apresenta aberturas 

laterais para evitar a radiação solar, que é intensa na região. Algumas venezianas em 

espaços regulares podem ser retiradas, segundo desejo do usuário, para melhor ventilação 

e contato com o exterior (Figuras 5.18 e 5.19). Espaço café e de descanso, bem como 

entorno arborizado, foram valorizados no projeto. (MADEIRA, 2009) 

         
Figura 5.18.  Aberturas Opcionais  
Externamente. Foto: O Autor, 2009              

Figura 5.19.  Aberturas Opcionais Internamente. Foto: O Autor, 2009  

Outros aspectos também priorizados foram a racionalização do uso da água e o 

tratamento da água residual. A água utilizada é retirada de um poço artesiano (pelo fato de o 

processo utilizar muita água, a concessionária não possui capacidade de atender a 

demanda da fábrica) e o tratamento da água residual alcança grau de limpidez de até 98%. 
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A água residual é reutilizada na limpeza de alguns setores da empresa e na rega da 

vegetação do entorno. (MADEIRA, 2009) 

5.2.4  Espaço que traduz o processo: indústria KNAUF 

5.2.4.1  Ficha 

Tabela 5.3. Ficha KNAUF. Fonte: NPC Grupo Arquitetura Ltda. 
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Nome da 
Edificação 

Fábrica KNAUF

Cliente Knauf Isopor Ltda. 

Período de 
Construção 

2006 – Até presente data. 

Área Construída 6.715 m
2  

Área do Terreno 39.091 m
2

Função da 
Edificação 

Fabricação embalagens industriais de poliestireno expandido (isopor).  Abriga 
área de produção, escritórios, depósito, estoque, expedição, vestiário e refeitório. 
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Arquitetura NPC Grupo Arquitetura - Cláudia Nucci, Sérgio Camargo e Valério Pietraróia 
(autores); Cíntia Vilarigno e Kelly Murayama (colaboradoras) 

Engenharia Ravenna Construção 

Estrutura Ravenna Construção 
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Cidade / País João Pessoa, Paraíba, Brasil 

Lat/Long/Alt. 
Média 

Latitude: -07° 06' 54'' / Longitude: 34° 51' 47'' /  40 m 

Clima Clima litorâneo úmido – abrange parte do território brasileiro próximo ao litoral, é 
um clima quente e úmido. 

Descrição Nova edificação situada em área litorânea. 
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 Fundação Em concreto 

Elementos 
Verticais 

Aço e concreto  

Elementos 
Horizontais 

Aço 
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 Fechamento Painéis sanduíche, formados por duas placas metálicas e preenchidos com 
espuma de poliuretano, polietileno ou lã de rocha e elemento cerâmico vazado. 

Cobertura Metálica – termoacústica – foi criado um sistema de “dobraduras” alternadas e 
justapostas.  

Aberturas Laterais Elementos vazados. 
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Expostos, mas para a parte interior da edificação. 

Iluminação Natural e Artificial 

Climatização inexistente (utilização de ventilação natural) 
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 Tipo de Planta Em piso único. 

Tipo de 
Circulação 

Planta livre, circulação definida pelo processo. 

5.2.4.2 O Projeto 

Figura 5.20. Visão Geral KNAUF.  Fonte: GRUNOW, 2006.  

É usual na NPC, quando da concepção da arquitetura industrial, estudar o processo, 

com o intuito de atender a expectativa do cliente, mas também contribuir nas dificuldades e 

necessidades do processo através da arquitetura.   

A KNAUF (Figura 5.20), em João Pessoa, é uma indústria de fabricação de 

embalagens pequenas de isopor. A concepção fabril adotou o conceito de umbrella building, 

acomodando sob o mesmo teto todas as atividades da indústria. (Figura 5.21) O destaque, 

nesta fábrica, é a integração do clima local com o processo. A fabricação do isopor exige 

muita água, inicialmente, e muita ventilação na segunda fase do processo, para secar o 

produto. Como o clima é quente e a ventilação natural na região é generosa, foi possível 

utilizar esta característica do clima para beneficiar o processo, pois a secagem do produto 

acabado é rápida. 
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Figura 5.21. Cobertura KNAUF.  Fonte: GRUNOW, 2006.  

A matéria-prima é um derivado do petróleo, que ocupa um volume pequeno no início 

do processo, mas aumenta até 100 vezes de tamanho no final. Assim, é fácil compreender 

que o almoxarifado requer um espaço pequeno, mas a área de produto semiacabado 

necessita de amplos vãos. (Figura 5.22) A concepção da fábrica seguiu este conceito de algo 

que vai se expandindo. A área destinada à produção é média, quando comparada ao espaço 

reservado ao estoque. Paralelamente, como o processo requer muita evaporação, criou-se o c 

conceito de fábrica aberta. 
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Figura 5.22. Planta Baixa KNAUF. Fonte: NPC Grupo Arquitetura Ltda., 2010.   

Seguindo este conceito, os fechamentos da KNAUF são em blocos cerâmicos até a 

meia altura, por ser um material disponível na região. O fechamento na parte superior da 

fábrica é metálico. (Figuras 5.23 e 5.24) A cobertura, também metálica, foi concebida no 

sistema de dobras, que vence vãos de dez a vinte metros. Para o arquiteto Valério 

Pietraroia:  

A cobertura metálica, que vence vãos entre dez e vinte metros de malha, 
caracterizada pelo desenho de dobras alternadas e justapostas, 
acompanhando a direção longitudinal do edifício. Por causa da criação de 
aberturas superiores em forma de losangos, essas inflexões suprirão os 
interiores com iluminação e ventilação natural, e funciona também como 
uma espécie de reforço estrutural. (PIETRAROIA, 2006) 
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       Figura 5.23. Vista KNAUF.  Fonte: GRUNOW, 2006.  

  Figura 5.24.  Vista KNAUF.  Fonte: NPC Grupo Arquitetura Ltda., 2010.  

A estratégia de projeto é promover ao máximo a ventilação natural na área de 

circulação dos usuários e fazer a retirada do ar quente pela parte superior da edificação, 

através das aberturas que surgem pelo encontro das dobraduras. As aberturas na cobertura 

também captam a iluminação natural e os grandes beirais promovem o sombreamento das 

fachadas. 

Quanto ao sistema construtivo, o arquiteto Valério Pietraroia enfatiza que opta por 

trabalhar com sistemas abertos, ou seja, por mais industrializados ou pré-fabricados que 

sejam, eles permitem ao arquiteto criar soluções específicas para cada projeto. Acredita que 

esta é uma medida interessante porque dá margem a misturar materiais metálicos com 

concreto, com blocos cerâmicos. Para o arquiteto, o sistema aberto é industrializado, tem 

modulação, padronização é racional, mas possui flexibilidade. (PIETRAROIA, 2009) Este 

arquiteto acrescenta que todas as suas edificações industriais podem ser projetadas com 

estrutura e cobertura metálicas, e que só não o faz por questão financeira, na maioria das 

vezes determinada pelo cliente. 
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5.3   ENTREVISTAS COM ARQUITETOS BRASILEIROS 

É importante enfatizar que poucos são os arquitetos, considerando o universo 

brasileiro, que trabalham com arquitetura de indústrias. Mais reduzido ainda fica este 

universo quando procura-se selecionar arquitetos que trabalhem com arquitetura industrial 

metálica e relacionada com elementos do tipo. A pesquisa sobre estes arquitetos foi feita em 

órgãos como o CBCA (Centro Brasileiro da Construção em Aço), ABCEM (Associação 

Brasileira da Construção Metálica) e ARCOWEB (Acervo digital sobre arquitetura, design, 

interiores e lightingdesign, atualizado diariamente), onde se encontrou com mais destaque, 

inclusive com edificações industriais premiadas, três escritórios de renome nacional, o GPC 

Arquitetos, o Élio Madeira Associados e a NPC Grupo Arquitetura Ltda. Os arquitetos 

entrevistados (Sérgio Coelho, Élio Madeira e Valério Pietraroia) pertencem a estes 

escritórios, e através de suas experiências e seu processo de concepção, foi possível, 

mapear algumas medidas projetuais que contribuem para a adequação do tipo para a 

arquitetura do clima tropical quente úmido. A entrevista com os arquitetos representa a linha 

projetual destes escritórios, e, como executam projetos em todo o país, pode-se dizer que 

representam um perfil nacional desta tipologia arquitetônica. Os profissionais entrevistados e 

suas principais obras estão listados no Anexo 2 desta tese.  

5.3.1   Metodologia das Entrevistas 

Para a análise das diretrizes projetuais que levam ao conforto ambiental no clima 

tropical quente úmido, foram elaboradas entrevistas com arquitetos brasileiros que 

concebem arquitetura que contém elementos do tipo, objeto desta tese. 

 O objetivo principal das entrevistas era verificar como os arquitetos brasileiros 

solucionam as questões ambientais nesta arquitetura. A entrevista aplicada foi 

semiestruturada, ou seja, certo número de perguntas abertas feitas aos respondentes. As 

perguntas objetivaram pontuar questões importantes, porém não houve uma regra rígida, 

houve espaço para o enriquecimento da conversa.  As entrevistas foram gravadas e a seguir 

transcritas, para que posteriormente fosse feita a análise de conteúdo. As perguntas feitas 

aos arquitetos e a transcrição das entrevistas estão apresentadas no Anexo 1 desta tese. 

As perguntas foram elaboradas com base no referencial teórico já analisado e se 

detiveram em questões gerais que permeiam a concepção, processo de projeto, materiais 

empregados, sustentabilidade e questões específicas relacionadas com os projetos 

concebidos com base na tipologia em análise.  
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Com base nas entrevistas, foram destacados os aspectos mais importantes segundo 

cada arquiteto. Desta forma, algumas questões principais foram identificadas, verificando-se 

as mais pertinentes à transposição do tipo ao clima tropical quente úmido. 

5.3.2   Questões Gerais das Entrevistas 

Nas entrevistas, procurou-se a posição dos arquitetos com relação às questões 

ambientais no projeto industrial. Assim, houve uma abordagem de questões gerais que

enriqueceram o diálogo e contribuíram para esclarecer alguns aspectos do estado da arte 

da arquitetura industrial brasileira. Apresenta-se a seguir as questões destacadas nas 

entrevistas com o relato resumido de cada arquiteto. 

 As questões gerais destacadas na pesquisa foram: o processo de concepção 

industrial; a participação do arquiteto na arquitetura de indústrias, quais aspectos devem ser 

priorizados na concepção industrial, benefícios e características da arquitetura em aço (mão 

de obra), e características dos fechamentos painelizados. 

5.3.2.1   O processo de concepção industrial e a participação do arquiteto 

Para Coelho (2009), o processo de concepção industrial depende do tipo de 

indústria, pois cada um apresenta suas especificidades. De maneira geral, o cliente 

apresenta um programa de necessidades ao arquiteto. Para conceber arquitetura de 

qualidade, o arquiteto cria a forma conjuntamente com a engenharia; assim, a arquitetura 

cria a forma e a engenharia conceitua o processo. Não raro no processo de concepção a 

arquitetura tem que ser feita “vestindo o processo”, quando não há muito espaço para 

inovar; neste caso, quando o processo é pouco flexível (por exemplo, em refinarias). Já em 

manufaturas, o arquiteto tem mais liberdade de criação. Quanto mais pessoas utilizam o 

espaço, maior deve ser o enfoque nas questões de qualidade ambiental, pois mais pessoas 

serão impactadas por este espaço. Na verdade, o espaço é sempre criado com a interação 

do cliente (empresa contratante) e do usuário (trabalhador da indústria). A GCP acredita que 

o arquiteto deva estudar o processo detalhadamente, para conceber um projeto industrial de 

qualidade.  Acrescenta que a necessidade de conhecimento do processo fica bem clara 

quando se executa o licenciamento ambiental, pois é necessário o conhecimento dos 

aspectos e impactos ambientais profundamente (do espaço interior e exterior).  O papel do 

arquiteto é criar uma arquitetura que cumpra com o programa, mas que valorize tanto o 

cliente quanto o usuário. 
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O arquiteto Madeira (2009) acredita que a melhor forma de projetar é captar do 

cliente o resultado final esperado. Dessa forma, procura determinar o programa básico junto 

com o cliente. A partir destas premissas, cria um programa de necessidades. Madeira 

acredita que a função do arquiteto é reunir as necessidades do cliente e expressá-las sob a 

forma do melhor projeto, que deve apresentar um equilíbrio entre necessidades (espacial, 

quando a forma interfere na qualidade ambiental, e de processo), além das questões 

econômicas.  

Para o arquiteto Pietraroia (2009), na concepção industrial é fundamental estudar o 

processo de produção, compreendê-lo e procurar atender a expectativa do cliente a partir 

das dificuldades e necessidades do processo. Assim, é possível criar uma arquitetura de 

interesse (qualidade ambiental e espacial). Em geral, as empresas possuem vivência do 

processo e, quando procuram o arquiteto, já têm um programa de necessidades. Mesmo 

assim, uma vez compreendendo o processo, é possível que o arquiteto contribua na solução 

de alguns problemas, com sugestões de melhoria e adaptações que podem atender melhor 

ao local de implantação.   

Este arquiteto esclarece que em todos os seus projetos utiliza a consultoria de um 

especialista em conforto ambiental, pois concebe a arquitetura, pensa na solução, mas 

precisa de um profissional que calcule e comprove, em função dos materiais utilizados, do 

processo, da geração de calor, do clima da região, qual seria o dimensionamento adequado 

para um sistema de ventilação natural (com veneziana, por exemplo). “Porque nós como 

arquitetos temos condições do conceito, eu tenho como falar, mas eu não tenho condições 

de dimensionar e dizer isso vai funcionar 100%.” Então, a altura final da edificação, a área 

necessária para captação de luz e ventilação naturais, todos estes aspectos são 

dimensionados por um profissional que faz todos os estudos de conforto ambiental. 

5.3.2.2  Aspectos a serem priorizados na concepção industrial 

Para Coelho (2009), as questões inerentes à sustentabilidade sempre foram uma 

premissa dos projetos industriais que concebe, como a eficiência energética do projeto, 

utilização racional da água, oferta de qualidade ambiental interna e externamente. Também 

são premissas do projeto fabril a flexibilidade da planta e a execução do projeto dentro da 

expectativa financeira do cliente.  
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  Para Madeira (2009), os aspectos a serem priorizados na arquitetura de indústrias 

são: custo versus benefício; cumprir com o programa de necessidades; flexibilidade e 

funcionalidade da planta; rapidez na construção; e oferta de qualidade ambiental ao usuário.  

 É fundamental compreender as especificidades de cada processo e de cada clima. 

Por isso, Madeira procura transmitir à edificação a importância do processo e valorizar as 

condições climáticas locais, bem como materiais disponíveis. Prioriza em seus projetos: 

cumprir o programa de necessidades; propiciar ao processo desempenho adequado; e 

atingir as expectativas financeiras do cliente, bem como criar espaços que valorizem o 

usuário. 

5.3.2.3   Benefícios e características da arquitetura em aço 

Para Coelho (2009), a construção metálica possui obstáculos a serem vencidos. 

Porém, os benefícios que carreia os superam. Assim, a GCP opta por este tipo de 

construção porque acredita ser mais inteligente usar estes sistemas industrializados, já que, 

por sua padronização e controle da execução, agilizam a construção da obra. Na construção 

metálica, utiliza-se um sistema que já foi testado pelo fabricante, que será montado no sítio 

e pode ser desmontado e reconstruído em outro local, o que atribui ao conjunto aspectos 

como: desmontabilidade, flexibilidade, reusabilidade e reciclabilidade.   

Para este arquiteto, na construção tradicional o canteiro de obras apresenta perda de 

cerca de 30% de material e gera um resíduo que a cidade ainda não consegue absorver. 

Compara a arquitetura em aço como a montagem de um “lego de metal”. O contraponto é o 

preço do aço que é ainda muito alto, se comparado aos insumos da construção tradicional. 

Para que a arquitetura industrial tenha uma qualidade maior e melhor no Brasil, Coelho 

considera que seria relevante a conscientização dos gestores com relação ao valor 

simbólico da edificação para seu negócio, pois apesar do custo da obra, existe outro 

aspecto envolvido: a imagem da empresa, que pode ser representada pela edificação.   

O arquiteto acrescenta que a arquitetura industrial se ressente de normas nacionais 

que regulem a eficiência da edificação, de parametrização do custo do prédio, de 

valorização da fase de projeto. Geralmente o cliente pede prazos muito curtos para a 

concepção; desta forma, o aprimoramento do projeto fica prejudicado.  
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Ainda segundo Coelho (2009), um aspecto relevante neste tipo de arquitetura é a 

valorização da mão de obra que a executa. A montagem destes projetos requer profissional 

com formação técnica, e uma dificuldade do setor é a falta de mão de obra especializada. 

Para Madeira (2009), apesar do metal ser mais vulnerável ao fogo, apresenta 

inúmeras vantagens sobre os sistemas construtivos tradicionais, visto que é reciclável, 

reutilizável, além do aspecto desmontabilidade da edificação. O processo construtivo é 

praticamente de montagem, pois duas obras acontecem paralelamente. Enquanto se 

prepara a fundação, a estrutura está sendo confeccionada em outro local, além do baixo 

impacto gerado no canteiro de obras (canteiro seco, sem geração de entulho, poeira e ruído 

excessivo). Outros aspectos são relevantes, como: possibilidade de execução das peças 

sob medida; perda quase zero de materiais; baixo impacto ao solo que a estrutura metálica 

propicia; padronização da construção (racionalização). Estes aspectos refletem na redução 

do tempo de construção, que se traduz em economia para o cliente.  

Este arquiteto também acredita que a edificação metálica não é de concepção 

comum no Brasil, em grande parte devido ao receio de se quebrar paradigmas, mas 

também pela mão de obra tradicional ser muito barata e pela polêmica relacionada ao custo 

da obra em aço com relação a outros processos construtivos. Ainda que seja mais onerosa 

na sua implementação, a arquitetura em aço “se paga” posteriormente no custo de 

manutenção da edificação, e nos aspectos de reutilização e reuso.  

Para Pietraroia (2009), é importante acentuar que a legislação brasileira de combate 

a incêndio é extremamente rígida nas peças de sustentação vertical, o que gera custos de 

seguro mais altos, quando a edificação possui pilares e vigas em aço. Com relação à 

cobertura, essa rigidez não acontece. Por isso, pode ser mais econômico para o cliente, ao 

longo do tempo, na manutenção de uma fábrica, a concepção da estrutura de sustentação 

em concreto e todo o restante em metal. Às vezes, uma das necessidades do programa 

trazidas pelo cliente é que se projete a estrutura em concreto, para não impactar no seguro 

da edificação. Esse aspecto é uma barreira para que se utilize em maior escala a estrutura 

metálica no Brasil.  

No entanto, para este entrevistado, há benefícios em utilizar-se arquitetura metálica; 

por exemplo, a estrutura e cobertura metálica conseguem vencer amplos vãos sem 

interferência. Utiliza-se estrutura mais esbelta, com menos material, de montagem mais 

fácil, uma arquitetura de construção mais rápida, sobretudo mais leve, uma vez que o 

espaço industrial, em geral, possui muita interferência (instalações, de insumos); então, a 
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menor interferência da estrutura no ambiente gera espaços mais flexíveis. A utilização do 

aço evita a concepção de uma arquitetura pesada, aspecto que a utilização do concreto não 

consegue evitar, e também carreia, esta última, o problema ambiental.  

Segundo ainda PIETRAROIA (2009), o problema maior do concreto no Brasil é o 

ambiental, pois, se utilizado na cobertura, acaba virando uma pedra irradiadora de calor, o 

que, para a arquitetura de indústrias, seria inconcebível. O clima brasileiro possui suas 

especificidades e elas devem ser observadas com cuidado. Temos regiões quentes com 

chuvas intensas (Manaus), regiões quentes com regime de chuvas escassas (João Pessoa) 

e regiões com períodos quentes no verão e frio no inverno (São Paulo). Portanto, existe uma 

discrepância climática, que depende do local e da época do ano, que precisa ser olhada 

com atenção pelo profissional de arquitetura. 

5.3.2.4   Características dos fechamentos painelizados

 Uma das características marcantes da arquitetura que contém elementos do tipo, 

objeto desta tese, é a painelização das fachadas. Este aspecto pode ser traduzido como a 

substituição de um material construtivo tradicional por fechamentos mais leves pré-

fabricados que vão modificar aspectos formais e técnicos da edificação.  

Para Coelho (2009), uma característica desta arquitetura metálica (pré-fabricada, de 

estrutura em aço, de fácil expansão e com um conceito de mobilidade) são os fechamentos 

sanduíche (termoacústicos e antichama). Porém a oferta no mercado deste produto ainda é 

incipiente, pelo limitado número de fabricantes. Cita que, no Brasil, há uma defasagem no 

uso desta tecnologia de aproximadamente 20 anos com relação à Europa e aos EUA. 

Grimshaw, Rogers e Foster iniciaram a construção em aço e painelizada em 1980; aqui no 

Brasil, estas construções começaram a ser construídas por volta dos anos 2000.  

Madeira (2009) utiliza em seus projetos fechamentos termoacústicos combinados com 

fechamentos em venezianas translúcidas. Esclarece que (2009) existe um número de 

fechamentos padrão e, em alguns fabricantes, o arquiteto pode interferir na montagem do 

sanduíche. O obstáculo encontrado é que no Brasil, não há uma variedade de fabricantes 

como no exterior. 

Segundo este arquiteto, com a utilização destes fechamentos é obtida uma boa 

atenuação do ruído, tanto oriundo do exterior (como, por exemplo, quando chove) quanto o 

gerado internamente. Há dois aspectos neste caso: o tratamento acústico e o isolamento do 



249 

ruído na fonte, o qual depende muito do processo. Cita que é importante destacar que a 

atenuação do ruído depende do material utilizado no sanduíche, que pode ser o polietileno, 

a lã de rocha e o poliuretano.  

  

Para Pietraroia (2009), quanto à composição dos fechamentos existem aqueles que 

podem ser especificados, os padronizados (composição de linha). Como ele utiliza os serviços 

de consultoria de um profissional de conforto ambiental, consegue bem conceber a 

composição do fechamento específico para cada projeto. Assim, pode fazer uma composição, 

ou utilizar um painel de linha. Esclarece que, em alguns projetos onde o clima era muito 

quente e o processo priorizava isolamento físico, ou seja, proteção às chuvas e ao sol, não 

utilizou fechamentos com isolamento térmico. Para cumprir com expectativa orçamentária, 

optou por trabalhar com outras soluções, como a permeabilidade do envoltório. 

Deste modo, ele considera que o fechamento é termoacústico, mas a sua 

composição depende do clima local, e do processo. O arquiteto explica que utilizou o painel 

duplo ao projetar uma fábrica voltada para a concepção e desenvolvimento de produtos 

automobilísticos, cujo espaço necessitava melhores condições isolamento acústico. Era um 

processo onde o usuário estava dentro de uma fábrica, mas precisava quase das mesmas 

condições acústicas de um escritório. Os usuários eram engenheiros que trabalhavam com 

elementos de precisão, a tarefa requisitava concentração, aspecto que a diferencia de uma 

fábrica, cuja linha de produção opera com tarefas manuais, menos intelectual. Nas 

coberturas metálicas é importante se proteger do ruído da chuva. Em locais onde as chuvas 

são intensas não se consegue conversar no interior de um galpão sem isolamento acústico. 

5.3.3   Questões Específicas Destacadas nas Entrevistas 

As questões específicas destacadas na entrevista foram: aspectos priorizados com 

relação à qualidade ambiental na concepção industrial, aspectos relevantes (espaciais e 

ambientais) no processo de projeto do exemplo local e considerações sobre diferentes 

aspectos do envoltório. As questões consideradas específicas foram aquelas que interferem 

diretamente no conforto ambiental da edificação. 

5.3.3.1  Aspectos priorizados com relação à qualidade ambiental na concepção 

industrial 

  Para Coelho (2009), é condição indiscutível valorizar boas práticas ambientais. 

Assim, os aspectos ambientais valorizados devem ser tanto aqueles que concernem à 
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qualidade espacial, quanto aspectos externos como: uso da água, possível contaminação do 

solo, utilização de bacias de contenção e de retenção, para evitar a poluição da água e 

sobrecarga das redes pluviais. Internamente, os aspectos ambientais que devem ser 

priorizados são: a iluminação e temperatura, ruído e ventilação. No clima tropical quente 

úmido, segundo este arquiteto, a questão de maior impacto é o conforto térmico. Desta 

forma, a GCP utiliza uma consultoria para analisar o comportamento climático. Dessa forma, 

poderá tratar corretamente a ventilação natural, executar sombreamentos adequados, enfim, 

conceber melhor a forma. Em seus projetos, prioriza estratégia que retire o excesso de 

umidade e resfrie o ambiente (convecção térmica, orientação). Acrescenta ainda que o 

aprendizado se aprimora com a continuidade da  execução de novos projetos. 

 Já conforme Madeira (2009), os aspectos ambientais priorizados devem estar 

relacionados tanto à qualidade interna da edificação, que afetará o usuário diretamente, 

quanto à qualidade externa, ao impactar diretamente o meio ambiente e o entorno. Na sua 

concepção, procura utilizar a consultoria de profissional que atue na área de conforto 

ambiental, para cálculo de renovação de ar adequada, e todos os aspectos que podem 

auxiliar no conforto ambiental. Procura priorizar a eficiência energética da edificação 

através de projetos que valorizem a ventilação e iluminação naturais.  

Este arquiteto preocupa-se com a redução do desperdício de material na obra. Para 

tanto, utiliza a arquitetura em aço, pois as peças são sob medida, é uma obra padronizada, 

de rapidez construtiva e de canteiro com baixo impacto ao entorno. 

Para Pietraroia (2009), a edificação precisa possuir certo desempenho 

preestabelecido, espacial e ambiental, que traga benefícios para o processo como um todo, 

mas sobretudo para os usuários. Considera que não há um conceito único para a melhor 

resolução do processo, sem que as pessoas que vão manipular o processo estejam 

valorizadas no projeto. O arquiteto acredita que uma das questões importantes da 

arquitetura industrial é justamente deixar transparecer o sistema de produção, mas 

paralelamente criar condições de habitabilidade adequadas. O cliente deve compreender 

que uma indústria bem projetada expressa para o cliente a imagem de que este se preocupa 

com o bem-estar de seus funcionários, e que sua imagem também irá favorecer a venda do 

produto. 

5.3.3.2   Aspectos relevantes (técnicos e ambientais) no processo de projeto das 

fábricas: VALEO (Sérgio Coelho), PW BRAIL EXPORT (Élio Madeira) e KNAUF (Valério 

Pietraroia), levantados pelos arquitetos 



251 

Para Coelho (2009), na concepção industrial do exemplo local, os aspectos 

economia, flexibilidade, funcionalidade, rapidez na construtiva e racionalização da 

construção possuem relevância equivalente. O grande desafio do arquiteto seria conceber 

um projeto metálico com o preço similar ao projeto tradicional. Segundo ele, este tipo de 

edificação quebra o preconceito de que o bom custa mais caro. Hoje, procura negociar com 

o cliente o grau de sofisticação que o projeto pode alcançar versus custo estimado. 

Considera que o projeto industrial metálico, expressa a imagem de uma empresa que utiliza 

alta tecnologia, uma empresa de ponta.  Quanto às questões ambientais, nesta obra, 

priorizou o uso da água; como a empresa utiliza muito lubrificante, tomou-se imenso cuidado 

com a possível contaminação do solo, e foi projetada uma ETE, uma bacia de contenção e 

uma bacia de retenção. A bacia de contenção é utilizada em possíveis vazamentos e água 

do sprinkler, e a bacia de retenção para as águas da chuva, que não podem ser despejadas 

diretamente na rede pública. Também executou a recomposição da mata ciliar para manter 

o talude do córrego que passa próximo. Outro aspecto foi o cuidado em equilibrar os pesos 

entre corte e aterro. No espaço interior, as questões priorizadas foram as que envolvem o 

conforto térmico. A ventilação projetada foi híbrida. A climatização artificial é utilizada 

quando não se conseguem patamares mínimos de conforto ambiental. 

 Segundo Madeira (2009), os aspectos relevantes são diversos e a questão principal 

é a procura de equilíbrio dos aspectos relevantes para se conceber um projeto com 

qualidade. A flexibilidade, funcionalidade e racionalização da construção contribuem para a 

redução do tempo de construção de uma arquitetura desmontável e adaptável a diversos 

processos industriais e que se traduz em economia para o cliente. Assim, todos os aspectos 

são interdependentes, embora cada projeto possua suas especificidades, tanto pelo 

processo quanto por solicitações do cliente.  A seu ver, o arquiteto procura sempre oferecer 

qualidade ambiental ao usuário. Quanto às questões ambientais do exemplo local (PW 

Brasil), priorizou a concepção de vãos amplos, parte central da edificação com cumeeira em 

shed, que facilita a ventilação e a iluminação naturais, e venezianas na edificação, que 

atribuem permeabilidade aos fechamentos.  

 Já para Pietraroia (2009), na concepção da KNAUF, os aspectos economia, 

flexibilidade, funcionalidade, rapidez construtiva e racionalização da construção apresentam-

se equilibrados. Segundo este arquiteto, anos atrás se falava muito em custo, mas hoje as 

empresas estão bem mais profissionalizadas; o custo na atualidade é relativo, depende do 

benefício que se terá com determinado investimento, seja no processo ou nas questões 

ambientais. Outro aspecto que se modificou foi o sistema construtivo, hoje são sistemas 

abertos, ou seja, por mais pré-fabricados que sejam, permitem ao conceptor criar soluções 
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específicas para cada projeto. Em linhas gerais, o arquiteto não se adapta ao sistema, mas 

o sistema se adéqua ao projeto. Para o arquiteto, este aspecto é interessante, uma vez que 

possibilita compor com diversos materiais, utilizar aço com concreto, uma parte do concreto 

pode ser pré-moldado, outra pode ser até moldado in loco. Essa versatilidade caracteriza os 

sistemas abertos: industrialização, modulação, padronização, flexibilidade e racional. 

Quanto às questões ambientais na KNAUF, priorizou a economia no consumo de energia 

(valorizada pela captação da ventilação e iluminação naturais), e qualidade espacial, 

sobretudo o ambiente de trabalho foi privilegiado. 

5.3.3.3  Considerações dos arquitetos sobre diferentes elementos do envoltório que 

interferem na qualidade ambiental 

 Como alguns elementos do envoltório interferem diretamente na qualidade ambiental 

dos espaços construídos, além de caracterizarem uma tipologia arquitetônica, os arquitetos 

entrevistados apresentaram, de maneira geral, as estratégias projetuais que utilizam em sua 

concepção. Portanto, o arquiteto Coelho (2009) teceu as seguintes considerações:  

  

Fechamentos - aplica soluções industrializadas que ainda têm a vantagem da 

rapidez na montagem. Utiliza, habitualmente, painéis com isolamento térmico e acústico, e, 

eventualmente, um segundo painel interno em dry wall (gesso) em áreas administrativas;  

Aberturas laterais – utiliza, habitualmente, venezianas em PVC translúcido ou 

policarbonato, principalmente nas áreas de processo. Dependendo da região pode-se prever 

dumpers de controle de entrada de ar, evitando-se a entrada de ar frio; 

Orientação e Proteção das fachadas – as fachadas críticas em termos de insolação 

protegem-se por beirais, brises, painéis de sombreamento, fechamentos com melhor 

isolamento térmico ou paisagismo. Deste modo, este arquiteto considera que é conveniente 

evitar a superexposição da fachada norte; 

Estrutura – habitualmente utiliza estrutura em aço, porque agiliza a construção, além 

de proporcionar melhor controle da qualidade da obra. Esporadicamente, aplica soluções 

mistas de pilares de concreto pré-moldado e cobertura e fechamentos em aço.  
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Cobertura – utiliza sempre as metálicas, com isolamento termoacústico. As 

coberturas podem ter claraboias ou skylights para a captação da iluminação natural (nunca 

além de 12% da área de cobertura para não aquecer o galpão – o ideal é entorno de 5%); 

Iluminação – o ideal é que seja natural, através das venezianas translúcidas e 

janelas que, dependendo da orientação, são protegidas por brise-soleil; 

Cor no espaço interior – em geral utiliza tons de cinza claro, para que haja melhor 

reflexão da iluminação natural, e ao mesmo tempo cria-se um fundo neutro em espaços, 

para que não haja interferência significativa dos equipamentos industriais;  

Ventilação e Climatização – quando necessário, utiliza ventilação forçada. 

Dependendo do processo, utiliza ventilação adiabática (ar lavado). O problema deste 

processo é a umidificação do ar, que, ao elevar a umidade, pode comprometer o conforto 

interno, além de danificar alguns equipamentos mais sensíveis a umidade; 

Desempenho econômico – o arquiteto afirma que é fundamental corresponder às 

expectativas do cliente quanto às questões econômicas.  Para que uma indústria produza 

adequadamente é preciso pesar e escolher adequadamente, quais as decisões tomar com 

relação a todos os aspectos citados anteriormente. O custo imediato de uma fábrica “verde” 

ou sustentável é maior do que uma construída tradicionalmente, mas o retorno do 

investimento é obtido na operação.  

 O arquiteto Madeira (2009) teceu as seguintes considerações sobre os elementos do 

envoltório: 

O fechamento – deve ser sempre permeável ao vento. Em sua concepção, 

geralmente, este arquiteto utiliza dois tipos de fechamentos: as venezianas translúcidas e 

um fechamento termoacústico. As venezianas translúcidas são posicionadas a barlavento e 

a sotavento dos ventos dominantes, enquanto os fechamentos termoacústicos são utilizados 

na cobertura e nos fechamentos restantes;   

Aberturas laterais – por aplicar na maioria de suas edificações industriais os 

fechamentos com venezianas em PVC translúcidas, o arquiteto quase não utiliza janelas; 

quando as utiliza, procura condicionar o layout para que seja afastado das janelas. Apesar 

de sua preferência por venezianas, o arquiteto considera que o usuário pode se ressentir da 

falta de contato com o espaço exterior, por isso, em um dos seus projetos, desenvolveu 
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módulos que podem ser desconectados; assim, o usuário pode ter melhor controle do 

espaço;  

Orientação e Proteção das fachadas – a orientação é importante para captar os 

ventos principais (através de sheds e envoltório); também para verificar as condições da 

carga solar. Quase não utiliza proteção nas fachadas, devido à característica dos 

fechamentos muito permeáveis ao vento e poucas aberturas laterais; 

Estrutura – sempre metálica, que forma um conjunto com a cobertura; esta deve ser 

sempre em cores claras e isoladas acústica e termicamente; 

Iluminação – natural, complementada por artificial. A iluminação natural deve ser 

oriunda dos sheds e dos fechamentos com venezianas translúcidas. Este arquiteto adverte 

que é importante ter cuidado com a espacialidade, ou seja, verificar a dimensão da janela 

versus o espaço que será iluminado; a intenção é oferecer iluminação natural adequada, e 

não em excesso;  

Cor no espaço interior – as cores devem ser sempre claras.  O arquiteto utiliza o 

conceito de ausência de cor ou a reunião de todas, chama essa decisão projetual de 

“arquitetura desnuda”. Esclarece que trabalha com o conceito de não utilização das cores 

para destacar algo em especial, utiliza reflexos sobre o branco, assim a arquitetura pode ser 

melhor visualizada;  

Ventilação e Climatização – sempre que possível deve ser natural. É recomendável 

projetar um sistema híbrido (ventilação natural e artificial), dependendo do processo e clima. 

Dessa forma, o cliente poderá utilizá-lo em condições climáticas extremas; e 

Desempenho econômico – o projeto deve adequar-se às expectativas econômicas 

do cliente, porém a qualidade da edificação não deve ser negligenciada. Hoje o projeto 

industrial deve transparecer qualidade ambiental tanto interna quanto externamente. A 

construção metálica pode ser fundamental para resolução de algumas questões ambientais 

e econômicas, uma vez que não gera entulho, o material é reutilizável e reciclável, seu 

canteiro de obras é seco e gera um impacto menor que o de uma construção tradicional, seu 

tempo de construção é diminuído. A construção metálica pode ter uma partida com custo 

maior, mas em compensação se paga, ao longo do tempo, com o custo da manutenção da 

edificação. 
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 Já o arquiteto Pietraroia (2009) utiliza em seus projetos as seguintes estratégias 

quanto aos elementos do envoltório:  

Os fechamentos – devem ser permeáveis aos ventos. Este arquiteto declara que utiliza 

uma composição dupla de painéis metálicos termoacústicos e elemento vazado - cerâmico ou 

de concreto;  

As aberturas laterais – variam segundo necessidade de cada processo, podem ser 

venezianas, o elemento vazado, janelas maxiar; 

Orientação e proteção das fachadas – depende do clima e do sítio. Fica evidente que 

a orientação vai determinar algumas estratégias de projeto para cada fachada, como, por 

exemplo, tipo de sombreamento e sua dimensão, onde posicionar as aberturas, a 

localização das aberturas na coberturas. O arquiteto, nos seus projetos, privilegia a face sul 

para evitar a insolação direta;   

Estrutura – devido ao fator do encarecimento do seguro da edificação com estrutura 

vertical toda metálica, utilizamos concreto pré-moldado, moldado em loco e em aço. 

Depende muito da solicitação do cliente e do que mais se adéqua ao local e ao processo;  

A cobertura – utiliza sempre metálica, pois é a que mais se adapta ao clima do Brasil, 

além de ser mais leve, mais rapidamente construída, e, sendo termoacústica, evita a 

absorção térmica e soluciona o problema do ruído tanto gerado no exterior quanto oriundo 

do exterior; 

Iluminação – deve ser natural, complementada pela artificial, tomando como 

premissa o desempenho dos usuários e a eficiência energética da edificação. Sua captação 

pode ser através dos fechamentos em blocos vazados, das aberturas laterais e de aberturas 

na cobertura que permitem a captação da iluminação natural; 

As cores internas e externas – devem ser claras, pois possibilitam a melhor reflexão 

da luz natural, o que internamente propicia melhor iluminação e externamente menor 

absorção da radiação solar;  

Ventilação e Climatização – é rara a utilização do ar-condicionado nas edificações 

industriais. O arquiteto declara que procura valorizar a utilização do efeito termossifão. O 
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elemento vazado permite que o ar penetre pela parte inferior da edificação e os sheds se 

encarregam de fazer a troca, além de proporcionarem a ventilação cruzada; e 

Desempenho econômico – é fundamental. O projeto precisa ser concebido dentro 

das expectativas do cliente, mas a edificação deve ter qualidade arquitetural. Hoje não se 

pensa somente em desempenho econômico simplesmente. A questão principal é o retorno 

que se terá fazendo-se determinado investimento (no processo ou qualidade ambiental). O 

cliente sabe que o elemento que melhor simboliza uma empresa é sua edificação, é a 

imagem do produto, e essa imagem também vende. 

5.3.4   Considerações Sobre as Entrevistas 

 Nas questões destacadas nas entrevistas, fica claro que o principal aspecto da 

edificação industrial é oferecer ao cliente uma edificação que contribua para um 

desempenho ótimo do processo industrial e apresente qualidade ambiental e arquitetural. E, 

para tal, é necessário que o arquiteto trabalhe junto com a engenharia, estude cada 

processo para o qual vai desenvolver um projeto e compreenda suas necessidades e 

restrições. Fica evidente que ainda não está consolidada a utilização de uma arquitetura 

metálica fabril (fechamentos painelizados e estrutura metálica). Este tipo de construção é 

relativamente nova na arquitetura brasileira, iniciada na década passada, mas pode ser uma 

alternativa a ser explorada, considerando o clima e o cenário construtivo local. 

 É importante ressaltar que a arquitetura industrial deve ser cuidadosa com aspectos 

ambientais, tanto no processo (com relação a aspectos e impactos ao meio ambiente) 

quanto com relação ao usuário (oferecendo-lhes espaços salubres e confortáveis). Assim o 

arquiteto industrial necessita criar estratégias de projeto adequando-se a premissas 

requeridas pelo processo industrial e pela legislação específica. Apesar das várias 

restrições, é possível criar uma arquitetura de qualidade, quando essa for a intenção do 

projetista. 

Nas entrevistas com os arquitetos, ficaram evidenciadas questões gerais inerentes 

ao processo de projeto industrial e questões específicas que interferem na qualidade 

ambiental da edificação. Destacam-se na entrevista a importância do envoltório e sua forma 

para atribuir qualidade arquitetural e ambiental à edificação. Fica evidente que as medidas 

projetuais não seriam efetivas se não houvesse a integração entre fechamentos, aberturas, 

cobertura, entre outros. Portanto, com base nos exemplos locais e nas questões 



257 

decorrentes das entrevistas, será apresentado um elenco de estratégias e elementos para 

adequação do tipo ao clima tropical quente e úmido. 

5.4  POSSIBILIDADES DE ADEQUAÇÃO AO TIPO – ELEMENTOS E ESTRATÉGIAS 

PARA INTEGRAÇÃO DA ARQUITETURA INDUSTRIAL AO CLIMA TROPICAL QUENTE 

E ÚMIDO 

Ao se avaliarem os elementos do tipo, além daqueles que contribuíram para sua 

configuração, alguns se destacaram por sua importância como estratégia projetual que 

contribui para o conforto térmico e visual da edificação industrial. Assim, sobre estes 

elementos, serão feitas considerações para a adequação do tipo ao clima tropical quente 

úmido.   

5.4.1   Cobertura

As coberturas devem favorecer a captação de ventilação e iluminação naturais, que 

pode ser feita através de aberturas zenitais (sheds ou lanternins). É recomendável que a 

superfície das coberturas seja em cores claras, para o aumento da reflexão da radiação. É 

importante que possuam material isolante térmico e acústico. Sempre que possível, devem 

ser concebidas em mais de uma água, para evitar a incidência de radiação solar em uma 

superfície horizontal. A forma da cobertura pode dar à edificação melhores condições 

ambientais internas, tanto por evitar a transmissão de calor ao interior da edificação quanto 

por possibilitar ventilação e iluminação naturais. O arquiteto Sérgio Coelho, da GCP 

Arquitetos, cita:  

Sempre trabalhamos com coberturas metálicas. Compostas de “steel deck” 
mais isolamento termoacústico mais barreira de vapor mais manta TPO ou 
EPDM, em função de custo, ou sistemas metálicos “zipados” em aço 
galvanizado pré-pintado ou alumínio (há também em aço inox, mas nunca 
usamos, pelo custo elevado) com isolamento térmico. As coberturas podem 
ter claraboias ou skylights para iluminação natural (nunca mais de 12% da 
área de cobertura, para não aquecer o galpão – o ideal é em torno de 5%). 
(COELHO, 2009) 

O arquiteto Valério Pietraroia, da NPC Grupo Arquitetura, prioriza a utilização da 

cobertura metálica em cores claras e aberturas zenitais para a captação da iluminação 

natural, sempre que possível. O arquiteto adverte que, ao criarem-se aberturas na cobertura 

industrial, pode-se ter problemas com a chuva e umidade, pois as calhas são pontos de 

fragilidade para goteiras. Assim esta estratégia de projeto não é muito indicada para locais 

em que haja chuvas constantes e intensas, como em alguns estados do norte do Brasil. 
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Nestes locais, o arquiteto procura conceber fábricas muito permeáveis ao vento, sem 

isolamento térmico e com sombreamento e proteção às chuvas de no mínimo cinco metros, 

ou seja, uma edificação avarandada. (Figura 5.25)  

Figura 5.25. Esquema gráfico com destaque para região com chuvas intensas e constantes. Fonte: PIETRAROIA 2009.

 Um exemplo recente de edificação avarandada é a indústria EMAS, concebida pelo 

NPC Grupo Arquitetura. A edificação possui fechamentos em venezianas translúcidas 

(barlavento e sotavento), e uma grande cobertura que se converte em varanda. (Figuras 

5.26, 5.27 e 5.28)  

                     
Figura 5.26. Edificação Cobertura Ampla. Fonte: NPC Grupo Arquitetura Ltda., 2010.    

Figura 5.27. Edificação Cobertura Ampla. Fonte: NPC Grupo Arquitetura Ltda., 2010.    
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�

����������������Figura 5.28. Edificação Cobertura Ampla Interior. Fonte: NPC Grupo Arquitetura Ltda., 2010.   �

O arquiteto Valério Pietraroia, da NPC Arquitetura, adverte para a importância da 

valorização das variações climáticas no Brasil. Além das elevadas temperaturas, existe a 

variação de intensidade e periodicidade das chuvas, que influencia na concepção. Nas 

regiões onde as chuvas não são constantes, indica-se uma arquitetura com uma tipologia de 

cobertura mais aberta. (Figura 5.29) 

 Para o arquiteto, a cobertura metálica é a mais indicada para vencer amplos vãos, 

pois se consome menos material, a construção é mais rápida, sobretudo é mais leve, assim 

os elementos estruturais ocupam moderadamente o espaço industrial. Como a arquitetura 

industrial apresenta muitas interferências, de instalações, de insumos, quanto menor a 

interferência estrutural, maior será a flexibilidade do espaço. No Brasil o problema da 

cobertura em concreto é que ela funciona como uma “pedra irradiadora de calor”, o que 

justifica o uso da cobertura metálica. (PIETRAROIA, 2009)  

Figura 5.29. Esquema gráfico com destaque para região com chuvas escassas.  
Fonte: PIETRAROIA 2009. 
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Élio Madeira procura fazer da cobertura um elemento de captação dos ventos, 

iluminação natural e reflexão da energia solar. Para este arquiteto: 

É fundamental trabalhar com coberturas claras e isoladas acústica e 
termicamente, é fundamental regular a absorção de calor nos 
trópicos, mas é importante ter cuidado com o isolamento térmico, 
porque neste caso, o calor que penetra na edificação não sai, por 
isso trabalho com permeabilidade dos fechamentos aos ventos. O 
importante é fazer o ar circular internamente. (MADEIRA, 2009) 

 Como já foi dito anteriormente, coberturas claras são capazes de refletir a energia 

solar que incide sobre elas, mas existe outra estratégia projetual que equivale às coberturas 

brancas, são os chamados telhados verdes. (Figura 5.30) Atualmente é possível utilizar 

módulos vegetais em telhas de alumínio zipadas; este sistema é denominado Green Roof, 

são chapas contínuas, que possuem estanqueidade para receber grandes volumes de água. 

  

Figura 5.30. Esquema gráfico de telhado verde. Fonte: ZANETTINI, 2009. 

Os telhados verdes atuam no microclima da região em que estão inseridos. A 

vegetação retira partículas em suspensão no ar, o que o purifica, devido à fotossíntese retira 

gás carbônico do ar e auxilia no combate ao aquecimento global, além de refletir e absorver 

parte da radiação solar, transmitindo apenas 13% da energia incidente. 
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5.4.2   Fechamentos laterais

A edificação tipo é concebida com fechamentos em painéis, geralmente metálicos, 

com isolamento térmico. Alguns painéis são semitransparentes ou translúcidos, para captar 

a iluminação natural sem favorecer a ventilação. No clima tropical quente úmido, uma das 

estratégias fundamentais é captar a ventilação natural; para tal, é necessário que os 

fechamentos sejam permeáveis aos ventos. A permeabilidade dos fechamentos pode ser 

concebida de diferentes maneiras. O arquiteto Valério Pietraroia, da NPC, adverte que cada 

edificação é concebida segundo necessidades do processo e especificidades do clima, 

assim utiliza fechamentos em venezianas, básculas ou elementos vazados (Figuras 5.31 e 

5.32) dependendo do quanto o processo deve ser mais ou menos estanque, da facilidade de 

utilizar o material encontrado na região, da necessidade de maior ou menor resfriamento do 

processo. (PIETRAROIA, 2009)  

            
Figura 5.31. Elementos Vazados – Visão Externa Gráfica SP. Fonte: CORBIOLI, 2009. 

Figura 5.32. Elementos Vazados – Visão Interna Gráfica SP. Fonte: CORBIOLI, 2009. 

Para o arquiteto Sergio Coelho, da GCP, os fechamentos devem responder as 

exigências de isolamento térmico e da umidade, assim sua empresa utiliza soluções 

industrializadas, o uso de painéis isotérmicos – sanduíches de placas de aço pré-pintado 

com preenchimento de PIR (poliisocianurato) ou PUR (poliuretano), e, eventualmente, um 

segundo painel interno em dry wall (gesso) em áreas administrativas. Nas áreas de 

processo, também recomenda a utilização de venezianas em PVC translúcido ou 

policarbonato, o que facilita a ventilação natural cruzada.  

Dependendo da região, prevê dumpers de controle de entrada de ar, para evitar a 

entrada de ar frio no inverno. (COELHO, 2009) 

O arquiteto Élio Madeira valoriza o envoltório permeável ao vento e prioriza a 

utilização de venezianas translúcidas nos fechamentos, sem elementos de sombreamento 
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em conjunto com sheds. Assim, além de tirar proveito do efeito termossifão e da ventilação 

cruzada, capta a iluminação natural. (MADEIRA, 2009) 

A permeabilidade dos fechamentos pode ser explorada de diversas formas, com 

venezianas em toda a extensão das fachadas, venezianas a meia altura, elementos vazados 

e basculantes. Porém é importante acrescentar que o envoltório deve atuar integradamente 

para proporcionar à edificação qualidade espacial. (Figura 5.33) 

Figura 5.33. Conjunto do Envoltório. Fonte: O autor.

5.4.3   Aberturas laterais  

Sua disposição e dimensão influencia diretamente a distribuição da luz natural no 

espaço interior, fator relevante tanto para o desempenho laboral quanto para a eficiência 

da edificação, pois quanto melhor a distribuição da iluminação natural, menor será a 

necessidade da utilização da iluminação artificial durante a jornada diurna. Como a 

incidência de luz do sol sobre o plano de trabalho é prejudicial às atividades laborais 

(causa contrastes excessivos e cansaço visual), a arquitetura industrial pode incorporar 

elementos e artifícios de controle, que são os elementos de sombreamento.  

O arquiteto Valério Pietraroia tem preferência por utilizar nas aberturas venezianas 

basculantes. Dependendo do processo, utiliza janelas de alumínio com vidro, maxiar, para 

oferecer total liberdade aos usuários, ou às vezes o próprio elemento cerâmico vazado 

funciona como abertura lateral. Para o arquiteto, é importante destacar a sensação de bem-
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estar que as aberturas laterais proporcionam aos usuários, devido ao contato com o exterior. 

(PIETRAROIA, 2009)  

Para o arquiteto Sergio Coelho, o ideal em projetos industriais é contar com a 

iluminação natural, que pode ser captada pelos fechamentos laterais, com venezianas 

translúcidas, ou com aberturas laterais, que devem ser sombreadas por brise-soleil, quando 

o fechamento está muito exposto à radiação solar. (COELHO, 2009) 

O arquiteto Élio Madeira destaca a importância da dimensão das aberturas laterais e 

a profundidade da edificação, pois a iluminação captada pelas aberturas não pode ser 

excessiva a ponto de causar ofuscamento, nem pode ser inferior ao requerido para a boa 

execução das atividades dos usuários. (MADEIRA, 2009) 

5.4.4   Orientação e sombreamento 

A orientação da edificação vai determinar a quantidade de radiação incidente nas 

paredes e no telhado e a radiação que entrará através das aberturas laterais. Assim a 

orientação da edificação deve propiciar diminuição dos impactos solares, além de 

possibilitar a captação dos ventos. Desta maneira, o conhecimento das condições 

ambientais locais pode determinar a forma do envoltório, que fechamentos devem ser 

privilegiados, a localização das aberturas, os tipos de elementos de sombreamento e até as 

possíveis correções do entorno.  

Para evitar ao máximo a radiação solar, devem-se utilizar barreiras vegetais a leste e 

a oeste da edificação, orientá-la no eixo norte-sul e utilizar elementos de sombreamento.  

Os elementos de sombreamento apresentam uma gama de variedade: beirais, 

pérgolas, vegetação, cobogós, persianas, brises etc. Para o projeto adequado dos 

dispositivos de sombreamento (dimensão e espaçamento entre eles), deve-se considerar a 

trajetória solar, a orientação das aberturas laterais, horário do dia e os períodos do ano que 

mais necessitam de sombreamento. (BROWN e DEKAY, 2004, p. 288)  

O arquiteto Valério Pietraroia procura privilegiar as faces sul, para evitar a insolação 

direta, que deve ser evitada em ambiente de trabalho, já que pode causar um acidente 

devido ao ofuscamento e desconforto visual que origina. Assim procura, quando da 

setorização, localizar nas faces sul, atividades que exijam maior precisão visual, maior 

atenção, maior carga mental e permanência. (PIETRAROIA, 2009)  
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Com relação à orientação e proteção das fachadas, Sergio Coelho considera 

medidas integradas. A planificação do projeto é definida segundo a orientação, o sítio, os 

fluxos, ventilação e sombreamento. O arquiteto argumenta: 

Ao iniciarmos um Master Plan (Plano Diretor) de um empreendimento 
industrial, cruzamos os dados de orientação solar e ventos, aliados ao perfil 
natural do terreno (para evitar ao máximo o volume de terraplanagem) e 
logística (acessos e fluxos), para concebermos uma implantação ótima das 
edificações, procuramos evitar a superexposição da fachada Norte e as 
fachadas críticas em termos de insolação são protegidas por beirais, brises, 
painéis de sombreamento, fechamentos com maior isolamento térmico ou 
paisagismo. (COELHO, 2009) 

O arquiteto acrescenta que sempre utiliza uma consultoria para analisar o 

comportamento climático do local, pois no clima tropical quente úmido a questão de maior 

peso é o conforto térmico. Para Coelho, o aprendizado na concepção industrial se intensifica 

a cada novo projeto elaborado. Em um dos seus mais recentes projetos, sombreou o 

envoltório com brises vegetais (Figura 5.35), técnica que consiste em criar jardineiras na 

fachada com um tipo específico de planta que irá atenuar a incidência da radiação solar. 

(COELHO, 2009) 

Figura 5.35. Esquema gráfico com destaque sombreamento vegetal.  
Fonte: COELHO 2009. 

O arquiteto Élio Madeira considera a orientação fundamental para definir a forma do 

envoltório, pois assim consegue captar os ventos principais e localizar os sheds para melhor 

captação da iluminação natural. Utiliza venezianas translúcidas sem aberturas; quase não 

utiliza sombreamento. Seus projetos dão maior ênfase na reflexão e no isolamento da 

cobertura para evitar a transmissão da radiação solar. (MADEIRA, 2009) 
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5.4.5   Interferência do entorno 

A vegetação do entorno pode ser uma estratégia muito benéfica tanto para o 

arrefecimento do microclima local quanto para a obtenção do conforto térmico da edificação. 

Já foi dito anteriormente que as plantas captam as partículas suspensas e filtram o ar, mas 

além disso, se utilizadas adequadamente, podem propiciar a privacidade visual e diminuir os 

efeitos do ofuscamento. Quando utilizadas como barreiras vegetais (para sombreamento) 

nos climas quentes úmidos, é indicado que sejam localizadas a leste e oeste. É interessante 

destacar que a vegetação pode ser utilizada para desviar o fluxo do ar e intensificar a 

incidência do vento sobre a edificação. Para a utilização desta estratégia, é imprescindível 

conhecer a direção dos ventos predominantes, conforme cada época do ano, assim é 

possível elaborar o projeto segundo melhor aproveitamento dos mesmos. (SERRA, 2004, p. 

51) 

O arquiteto Élio madeira procura interferir em todo entorno próximo à edificação, não 

somente com vegetação para sombreamento das fachadas, mas para aumentar o albedo2, 

além de oferecer maior conforto visual aos usuários. Uma preocupação ambiental recorrente 

nos arquitetos entrevistados é a recomposição de mata ciliar quando há córregos próximos 

ou reflorestamento de áreas desmatadas no sítio.  

5.4.6  Ventilação natural, forçada e climatização 

Nas edificações industriais, é importante valorizar-se estratégias de ventilação 

natural, porém em alguns ambientes, dependendo do processo, pode ser necessário o uso 

de ventilação artificial para se alcançarem patamares higiênicos mínimos de qualidade do ar 

interior. Também a ventilação forçada pode ser utilizada para atribuir melhores condições de 

conforto ao usuário.  Em alguns espaços laborais é necessário utilizar-se a climatização 

artificial; neste caso, é importante rever estratégia de projeto como permeabilidade da 

envolvente ao vento e a utilização de materiais de fechamento com pouca inércia térmica.  

Combinados com a permeabilidade da pele, outros sistemas de ventilação além dos 

já citados podem ser utilizados para favorecer o fluxo de ar no interior da edificação. O 

sistema de aspiradores estáticos pode revelar-se uma estratégia interessante; consiste em 

���������������������������������������� �������������������
2 Poder difusor de uma superfície; fração de luz incidente que é difundida pela superfície. É a medida da quantidade de 
radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície. 
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produzir-se uma depressão no interior da edificação devido à sucção do ar gerado pelo 

efeito venturi3 em um dispositivo estático situado na cobertura. (Figura 5.36) 

Figura 5.36. Esquema gráfico sobre aspirador estático.  
Fonte: SERRA, 2004, p. 53 

Existe uma grande variedade de aspiradores estáticos, que permite a adaptação em 

diversos tipos de coberturas. É recomendável que este sistema seja utilizado em zonas com 

ventos constantes para que alcancem um bom desempenho. (SERRA, 2004, p. 53) 

Outra estratégia para criar movimento de ar é a utilização das torres de vento. Este 

sistema consiste em criar-se uma torre que se eleva acima da cobertura e capta os ventos 

de maior intensidade. (Figura 5.37) O ar captado é conduzido até o interior da edificação por 

meio de dutos. É um sistema válido para climas quentes com regime de ventos frequentes e 

intensos. (SERRA, 2004, p. 54) 

Figura 5.37. Esquema gráfico sobre torre de vento. 
Fonte: SERRA, 2004, p.54 

���������������������������������������� �������������������
3 O Efeito Venturi consiste no fato de, produzindo-se um estreitamento num duto pelo qual circula um fluido, a velocidade do 
mesmo aumentar e, por sua vez, diminui a pressão.  
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Por fim, uma estratégia de projeto interessante é o pátio (utilizado por Grimshaw, no 

espaço industrial IGUS). O pátio (Figura 5.38) é uma solução que congrega muitos 

fenômenos conjuntamente; sua estratégia consiste em criar-se um espaço aberto dentro do 

volume edificado.  Essa supressão da massa construída gera um microclima que atua como 

filtro entre as condições ambientais exteriores e interiores, influenciando condições 

lumínicas, térmicas e acústicas. Funciona como proteção à radiação solar direta e mantém a 

temperatura do ar mais baixa; caso haja vegetação no pátio, também funciona como 

proteção ao aporte de umidade. (SERRA, 2004, p. 55)

Figura 5.38. Esquema gráfico de um pátio. Fonte: SERRA, 2004, p. 55 

Para Valério Pietraroia, a climatização em edificações industriais deve ser reduzida. 

Este arquiteto procura usar sempre a ventilação natural e o efeito termossifão. Mesmo 

quando projeta fábricas alimentícias que requerem maior hermeticidade, pelas condições 

higiênicas, procura dar soluções alternativas como venezianas basculantes, onde o usuário 

tem maior controle e pode abri-las em alguns momentos do processo. (PIETRAROIA, 2009)  

  O arquiteto Sérgio Coelho declara que utiliza sistemas de ventilação forçada, 

quando necessário. Conforme o processo, é possível utilizar a ventilação adiabática (ou ar 

lavado). Este processo consiste em lavagem, filtragem e resfriamento da massa de ar, pelo 

processo de evaporação. O ar é insuflado no ambiente através de dutos e grelhas e 

proporciona uma queda na temperatura do ambiente. O problema é a umidificação do ar, 

pois o aumento da umidade pode comprometer o conforto interno e os equipamentos. 

Quando este arquiteto utiliza ar-condicionado, em geral, são sistemas com chillers. 

(COELHO, 2009) 
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O arquiteto Élio Madeira acredita que é improvável satisfazer todos os usuários, no 

que concerne às questões ambientais, principalmente sem a utilização de climatização 

artificial, mas assegura que é possível alcançar patamares razoáveis neste quesito quando 

na concepção se prioriza a qualidade ambiental. Para o arquiteto, a ventilação híbrida pode 

ser uma opção válida, mas nem sempre o cliente pode utilizá-la. Ele acrescenta que o 

importante, nos trópicos, é fazer com que o ar circule no ambiente, seja com ventilação 

natural ou forçada. (MADEIRA, 2009) 

5.4.7  Cor e iluminação 

O uso apropriado das cores em espaços laborais pode representar uma medida 

auxiliar eficiente na promoção da saúde, segurança e bem-estar dos usuários, pois 

além dos efeitos psicológicos, há menor risco de fadiga visual e trabalhos falhos, o que 

contribui para produção eficiente. 

A maior contribuição ao criar-se um espaço agradável com o auxílio das cores 

adequadas é evitar problemas visuais; assim a atenção do usuário fica mais concentrada na 

tarefa do que desviada dela. O esquema de cores para a aplicação nas fábricas deve ser 

em tons suaves. O esquema elaborado com cores vivas pode ser cansativo em ambientes 

de longa permanência, como os espaços de trabalho. As áreas auxiliares, ou seja, os 

espaços que não são propriamente de trabalho, como recepção, salas de espera, espaço 

café, etc., podem apresentar um esquema de cores mais elaborado. (NETO, 1980, p. 118)  

Nas regiões onde o clima é quente, as cores frias agradam pela sensação de frescor 

e tranquilidade que proporcionam ao usuário. Entretanto, o uso exagerado destas cores 

pode tornar o ambiente monótono e depressivo; em contrapartida, as cores quentes em 

excesso podem enervar as pessoas e criar um ambiente desapropriado para o trabalho. 

Assim, algumas cores quentes (como detalhes) podem ser usadas para quebrar a 

monotonia e gerar espaços de trabalho agradáveis. (NETO, 1980, p. 118) 

Outro aspecto relevante na utilização das cores nos espaços de trabalho são suas 

propriedades reflexivas. As cores com coeficiente de reflexão elevado proporcionam 

melhoria importante nas condições lumínicas do ambiente. Quando utilizadas externamente, 

auxiliam o arrefecimento da edificação. (Figura 5.35) 
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Figura 5.39. Esquema Gráfico Sobre Utilização da Cor e Iluminação.  Fonte: O Autor 

Para o arquiteto Valério Pietraroia, as cores internas e externas devem ser claras, 

pelo alto índice de reflexão da energia solar. Externamente, evita que o fechamento irradie 

calor, e internamente, propicia melhor reflexão da luz natural. (PIETRAROIA, 2009) 

O arquiteto Sérgio Coelho declara que na NPC, usualmente, utilizam-se tons cinza 

claros, para melhorar a reflexão da iluminação e criar um fundo neutro, pois os espaços laborais, 

em geral, apresentam muita interferência, dos equipamentos industriais, dos insumos, além das 

diretrizes da NR-26 – Sinalização de Segurança – que determinam que o uso das cores deve 

ser o mais reduzido possível a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga no trabalhador. 

(COELHO, 2009) 

  O arquiteto Élio Madeira procura harmonizar o espaço interior sem interferência de 

cor. Para ele, as cores claras proporcionam sensação de frescor, e, devido à utilização de 

venezianas no fechamento, não há ofuscamento, pois lateralmente a luz é atenuada. Sobre 

esta estratégia de projeto, o arquiteto declara: 

As cores em meus projetos são sempre claras, eu digo: ausência de cor ou 
reunião de todas elas, chamo de arquitetura desnuda. Não gosto de 
trabalhar com cores que deem destaque a algo em especial, trabalho com 
reflexos sobre o branco, assim dou a oportunidade de que a arquitetura seja 
percebida.  (MADEIRA, 2009) 

É consenso que o ideal nas edificações industriais é a utilização da iluminação 

natural, devido à minimização do consumo de energia. A iluminação principal deve ser 

oriunda dos sheds, lanternins (aberturas na cobertura) e de aberturas laterais ou através da 

translucidez dos fechamentos. Porém, dependendo das tarefas executadas e do regime de 
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uso da edificação, a iluminação artificial pode ser utilizada complementarmente ou como 

fonte de luz principal. É senso comum que as cores utilizadas tanto no espaço interior 

quanto exterior devem ser em tons de cinza ou tons que tendem ao branco.  

5.5   CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POSSIBILIDADES DE ADEQUAÇÃO AO TIPO 

 Fica evidente, diante das questões levantadas neste capítulo, que para obter 

desempenho adequado a edificação industrial deve adaptar-se ao microclima local, ao sítio 

de implantação e ao processo que irá abrigar. Visto que o tipo caracterizado nesta tese 

possui elementos de concepção, formais e técnicos, e que estes elementos, em sua maioria, 

podem ser mantidos quando se aplicam as estratégias de projeto na sua adequação, 

compreende-se que este pode adequar-se ao clima tropical quente úmido sem perder suas 

principais características. No entanto, medidas projetuais são necessárias para que esta 

edificação possua qualidade ambiental em uma região de clima quente úmido. 

A busca pela adequação do tipo ao clima tropical quente úmido se baseou não 

somente no referencial teórico; foi fundamental verificar junto a profissionais nacionais quais 

as estratégias utilizadas na concepção industrial brasileira, tanto pela análise das edificações 

nacionais quanto pelas entrevistas.  Assim verifica-se que os exemplos locais ilustrativos 

evidenciam como na prática é possível utilizar estratégias projetuais que podem se adequar 

ao tipo objeto desta tese.  

É importante enfatizar que, por sua complexidade, a arquitetura industrial não admite 

modelos fechados, tanto que através dos exemplos locais e sugestões de adequação foram 

encontradas diferentes soluções e composições que se adequassem ao clima local, ao 

processo, às expectativas do cliente, dentre outros fatores.  

A experiência profissional dos arquitetos entrevistados foi imprescindível para a 

constatação de que é possível a concepção de uma arquitetura metálica, flexível, 

industrializada, que valorize a qualidade espacial, e respeitosa tanto com o usuário quanto 

com o processo.  Porém fica evidente que para cada situação climática é necessário 

uma releitura dos elementos que constituem o tipo. É importante enfatizar que esta 

arquitetura se enriquece de várias formas para captar os ventos, a iluminação natural, se 

adequar a diferentes processos, materiais de construção e tecnologias.   
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Considerando que as principais medidas projetuais para o conforto térmico são a 

captação dos ventos, sua circulação e troca do ar no espaço interior, assim as principais 

estratégias projetuais foram elencadas neste capítulo. Fechamentos, cobertura, elementos 

de sombreamento, entre outros devem atuar de forma complementar no projeto que prima 

por qualidade espacial e arquitetural. É importante destacar que as escolhas das estratégias 

a serem utilizadas se dão segundo necessidades e restrições do projeto e viabilidade 

financeira, somadas às características projetuais do conceptor. No entanto, não podem ser 

negligenciadas: a permeabilidade dos fechamentos aos ventos, a utilização da ventilação 

cruzada e do efeito termossifão, a captação da iluminação de forma que seja utilizada a luz 

refletida, além da previsão das estratégias artificiais (ventilação e iluminação) para que 

sejam usadas em necessidades extremas.   

Quando se adéqua o tipo ao clima tropical quente úmido, é possível que os principais 

elementos sejam mantidos, ainda que se incorporem em seu envoltório estratégias que vão 

atribuir à edificação qualidade ambiental para o clima brasileiro. Parece interessante, no 

processo de projeto, que cada autor possa inspirar-se no tipo e projete segundo as 

necessidades locais de clima. Assim fica evidente que o elenco de estratégias projetuais 

apresentadas neste capítulo pode alimentar uma arquitetura industrial para o clima tropical 

quente úmido. Logo é interessante uma reflexão sobre a utilização deste conceito de projeto 

industrial inspirado no tipo. Pode-se inferir que a escolha da forma da edificação industrial é 

fruto das expectativas do cliente e do conceito formal e técnico do arquiteto. 
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CONCLUSÃO 

A arquitetura industrial, desde a mecanização da produção, apresentava requisitos 

projetuais específicos: grandes vãos para abrigar o maquinário, espaços desimpedidos para 

facilitar o fluxo de pessoal e matéria-prima e, posteriormente, oferta de condições 

ambientais aos usuários que favorecessem a produção. Esta arquitetura, ao longo dos anos, 

transformou-se ao agregar novas tecnologias produtivas, novos processos construtivos, 

novos paradigmas das relações de trabalho.  

O espaço industrial evoluiu de uma fase inicial funcional, caracterizada por projetos 

centrados na produção, até a fase funcional, social e humana, caracterizada por projetos 

que, além do enfoque na produtividade, acrescentam condição de satisfação aos usuários, 

como: refeitórios, estacionamentos, jardins, espaços para descanso, creches etc. Entre os 

setores da edificação, paralelamente, surgiu um conceito de espaço não hierárquico. Assim, 

tanto o espaço de produção quanto seu envoltório se modificaram devido a novos requisitos 

projetuais, novas técnicas construtivas, novas demandas sociais e processos diferenciados.  

A arquitetura industrial, através das décadas, adquiriu características próprias ao 

incorporar ao seu projeto novas tecnologias construtivas, características dos movimentos 

arquitetônicos e sociais vividos até a atualidade. Portanto, desde a mecanização da 

produção, destacam-se projetos marcos representativos que contribuíram para a concepção 

do tipo, objeto desta tese.   

Pode-se inferir que, ao longo do processo de composição, o tipo se inspirou em algumas 

edificações e delas incorporou certos elementos. Assim sendo, do Palácio de Cristal teria 

incorporado principalmente o conceito de produção em série. Da influência do movimento 

moderno, destacam-se as fábricas de turbinas da AEG, FAGUS e VAN NELLE.  A primeira 

utilizava colunas de periferia e estrutura em aço, a segunda aplicou panos de vidro 

revestindo as fachadas e estrutura em aço, imprimindo a sua forma leveza subliminar; a 

terceira traduziu para a fábrica um conceito de elegância em uma composição de cheios e 

vazios, suas passarelas que interligam blocos diminuem caminhos, sua localização facilita o 

escoamento da produção: a fábrica era uma edificação além do seu tempo, no que se refere 

a flexibilidade no processo produtivo e escoamento da produção.  AEG, FAGUS e VAN 

NELLE, com suas fachadas em vidro e seus projetos diferenciados, apontavam para um 

conceito novo de edificação fabril: funcional, moderno e belo.  Da Reliance Controls, o tipo

incorporou os fechamentos e a estrutura em aço, o conceito umbrella building e de espaços 

não hierárquicos, a leveza estrutural e dos fechamentos, entre outros.  
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A arquitetura industrial é uma arquitetura complexa, pois sua concepção demanda 

trabalho interdisciplinar, bem como o espaço edificado requer dinâmica de ocupação 

intensa, para acompanhar as evoluções tecnológicas e mercadológicas de suas atividades.  

Assim, destaca-se entre alguns autores internacionais a concepção de um tipo de 

arquitetura industrial. Essas edificações surgidas na década de 1980 trazem à atualidade 

uma nova linguagem projetual industrial, impregnada de alta tecnologia, mas que também 

busca inspiração nas diretrizes de conforto ambiental e bioclimatismo, para oferecer ao 

usuário condições espaciais confortáveis, ser respeitosa com o meio ambiente, sem negar a 

condição essencial da fábrica: espaço que deve oferecer ao processo condições ótimas de 

produção. Esse tipo de edificação traduz a essência da arquitetura industrial da atualidade: 

alto grau de adaptabilidade devido à flexibilidade da planta, oferta de condições ambientais 

confortáveis aos usuários, pré-fabricação, desmontabilidade e reusabilidade.  

Para identificar uma tipologia de edificação industrial, foi necessário definir o conceito de 

tipo em arquitetura, fundamentado em Argan, Mahfuz e Rossi. Em essência, para 

caracterizar o tipo,  considerou-se a identificação de elementos presentes em todas as 

unidades da série. É importante citar que o conceito de tipo em arquitetura “não requer 

semelhança óbvia entre si (...) o tipo é aceito, mas não imitado”. (ARGAN, 2007, p. 269) 

 Na identificação dos elementos do tipo, foi necessário definir um método de análise. 

Desse modo, tomaram-se como base princípios compositivos da forma, propriedades da 

forma, características técnicas e características de concepção – aqui definidos como 

aqueles requisitos necessários à concepção da edificação fabril.  

O tipo, objeto desta tese, representa a flexibilidade construtiva quando utiliza estrutura 

em aço modular, pré-fabricada e de rápida montagem, quando utiliza novos insumos para os 

fechamentos e cobertura. São painéis, quase sempre metálicos e preenchidos com um 

material isolante. Importante é a busca às diretrizes de conforto ambiental e bioclimatismo, 

visando adequar seu envoltório ao clima local. Esta edificação é respeitosa com a natureza, 

na medida em que utiliza os recursos naturais (ventilação e iluminação) e materiais 

recicláveis ou reciclados. Sua pré-fabricação agiliza a construção e caracteriza um canteiro 

de obras seco. É a arquitetura da modernidade quando produz uma planta livre que se 

adapta rapidamente às demandas de consumo. A fábrica pode se expandir ou diminuir, se 

adequar às demandas tecnológicas sem interromper seu processo produtivo. É o conceito 

de fábrica que pode ser reprojetada a cada necessidade produtiva, a cada demanda de 

mercado; o espaço edificado não é fechado, pode se expandir, diminuir, se transladar.  
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 Partindo do princípio de que a arquitetura industrial representa simbolicamente a 

imagem da empresa, pode-se constatar que algumas edificações acabaram sendo 

importadas, tanto o envoltório quanto o processo de produção, o que propicia uma negação 

das características locais climáticas. Assim, formulou-se a hipótese de que havia um tipo

com estrutura de aço aparente, de volumetria predominantemente horizontal, com 

fechamentos leves, e se este tipo se adequaria ao clima quente e úmido das regiões 

tropicais, se confrontado com os princípios do conforto ambiental (com ênfase no conforto 

térmico). Para confirmação ou negação das hipóteses, foi imprescindível analisar 

graficamente as edificações de origem europeia.  Uma vez confirmado o tipo através da 

ratificação de similaridades formais, técnicas e inerentes à concepção, procurou-se estudar 

possibilidades de transposição deste tipo ao clima tropical quente úmido segundo as 

diretrizes do conforto ambiental (com ênfase no térmico) e bioclimatismo, bem como 

buscou-se identificar estratégias de projeto utilizadas por arquitetos nacionais que 

concebem arquitetura que se assemelha ao tipo. 

 Para adequar o tipo ao clima tropical quente úmido, foi necessária a revisão 

bibliográfica dos conceitos de conforto ambiental e bioclimatismo; desta forma, 

confrontaram-se os princípios projetuais de uma arquitetura concebida para o clima 

temperado ou frio e de outra adequada ao clima quente e úmido.  

Encontraram-se alguns exemplos de arquitetura industrial que possui elementos do 

tipo, concebida por arquitetos nacionais. Assim, estes autores foram entrevistados e suas 

obras examinadas.  Percebeu-se, no entanto, que, seja intuitivamente, por força de 

legislação ou por consciência da necessidade de oferta de espaços com qualidade 

ambiental, estes arquitetos procuraram inserir elementos no envoltório de suas edificações 

que captassem a ventilação e iluminação naturais. Houve entre todos os arquitetos 

entrevistados a preocupação com o conforto térmico dos usuários, e de oferecer condições 

naturais para atenuar o consumo energético e contribuir para a eficiência energética da 

edificação. É importante destacar que as soluções de envoltório identificadas foram 

variadas, mas se analisadas, são estratégias que procuram uma adequação para o nosso 

clima através da permeabilidade da pele, da proteção às fachadas e da refletância das 

coberturas à energia solar, bem como seu isolamento térmico, combinado à captação de 

ventos e iluminação naturais. Outro aspecto interessante é a alta tecnologia nos aspectos 

construtivos, com a utilização de estrutura e coberturas metálicas pré-fabricadas, que 

aceleram a fabricação e a construção da edificação.  
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O fechamento tornou-se permeável através de venezianas ao longo de toda a sua 

extensão, para a utilização da ventilação cruzada. Neste caso, a orientação é fundamental e 

o conhecimento do regime de ventos. A utilização de elementos vazados também atribui 

permeabilidade à pele, porém estes são posicionados até meia altura dos fechamentos, que 

são complementados por painéis metálicos geralmente com isolamento térmico. A 

permeabilidade do envoltório foi complementada por aberturas na cobertura ou elementos 

que auxiliam na extração do ar quente. Quando há aberturas laterais estas devem ser 

protegidas por brise-soleil, ou por Lightshelf, que, além de refletir a luz solar, possibilitam a 

utilização de iluminação natural refletida. Na proteção às fachadas, os arquitetos nacionais 

destacados na tese utilizam beirais generosos, brises, e correção do entorno.  

A estratégia de projeto encontrada para a cobertura industrial foi a metálica, com 

isolamento termo acústico. Sua forma variar segundo decisão de concepção. Porém, 

indicada-se a utilização de coberturas claras e isoladas acústica e termicamente, para 

regular a absorção de calor e ruído, inclusive o da chuva. A cobertura pode ter grandes 

beirais para proteger as fachadas e das chuvas constantes e intensas.  Para a captação da 

iluminação natural em conjunto com a ventilação, as aberturas zenitais são as mais 

utilizadas (lanternins e sheds). E, por fim, a cobertura verde pode ser utilizada, pois favorece 

o conforto interno térmico através do resfriamento evaporativo, reflexão da radiação térmica, 

além de reduzir a transmissão de calor. É importante enfatizar que as medidas projetuais do 

envoltório atuam integradas para favorecer as condições de conforto ambiental. 

  Ficou evidente que utilizar as diretrizes de conforto ambiental e do bioclimatismo foi 

uma prática assumida na concepção fabril dos arquitetos entrevistados, tanto que todos 

admitiram utilizar consultoria que os auxilia nas questões de conforto ambiental. Também 

ficou claro que alguns elementos do tipo estão sendo assimilados pelos projetos fabris 

nacionais na atualidade, até porque alguns aspectos do tipo integram a edificação industrial 

da atualidade.   

Pode-se considerar que o grande desafio do arquiteto industrial é manter-se 

atualizado com a tecnologia e seu emprego no projeto – de forma a possibilitar uma 

produção mais rápida, com menor custo de fabricação, além de dar ao espaço edificado 

dimensão humana – que coloca o Homem no centro do projeto – e fazer com que o projeto 

seja ecologicamente respeitoso – tenha um desenho sustentável –. Porém é importante 

destacar que na concepção industrial, o arquiteto possui maior liberdade de criação para a 

aplicação dos princípios do bioclimatismo, visto que a implantação de uma edificação 

industrial  é geralmente feita em  terrenos amplos  sem  edificações  muitos  próximas. 
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Assim o arquiteto pode utilizar com maior flexibilidade as estratégias de captação da 

ventilação e iluminação naturais, aproveitar a topografia do terreno e a paisagem.  

Como o tipo caracterizado nesta tese configurou-se no cenário europeu, a partir dos 

anos 1980 e só a partir dos anos 2000 os elementos do tipo teriam sido incorporados às 

nossas edificações fabris, implicitamente o conceito de tipo, caracterizado nesta tese, ainda 

é incipiente no Brasil, necessitando de reflexões sobre como esta arquitetura pode adequar-

se a realidades climáticas do Brasil. Acredita-se que cabe ao arquiteto traduzir o tipo, para 

que se adapte às especificidades de cada projeto fabril. 

 Apesar das especificidades de cada projeto industrial, devido aos requisitos dos 

diferentes processos industriais, é consenso que a qualidade ambiental dos espaços 

laborais não pode ser negligenciada. Em parte, são impostos por requisitos legais sem os 

quais seria impossível o funcionamento da planta; em parte, pela assimilação desses 

princípios tanto pelos profissionais de projeto quanto pelo cliente que compreende a 

importância de oferecer espaços laborais com qualidade ambiental.  

 É importante enfatizar que o tipo pode ser adequado ao clima tropical quente úmido, 

sem perder suas principais características, quando se inserem no projeto elementos de 

arquitetura que vão priorizar a captação da ventilação e iluminação naturais, como brises, 

beirais generosos, permeabilidade dos fechamentos, sheds etc. No entanto, a pesquisa 

possibilitou elencar elementos de arquitetura e aspectos resultantes das edificações 

implantadas que tornam possível a concepção de uma arquitetura nacional que pode se 

apropriar de elementos do tipo. Fica evidente também que os elementos de arquitetura 

podem incorporar a interpretação de cada autor. Assim observa-se que nos exemplos 

nacionais, Pietraroia (2009) utiliza blocos vazados, Madeira (2009) aplica venezianas 

translúcidas em toda a extensão dos fechamentos e Coelho (2009) adota um misto entre 

venezianas, fechamentos painelizados e um redesenho de lanternins. Cada elemento de 

arquitetura pode ser reinterpretado, cada autor pode criar soluções adicionais ao seu tipo, 

onde fica impresso sua maneira de visualizar arquitetura, onde expressa sua forma 

particular de solucionar um problema arquitetônico.   

Acredita-se que esta pesquisa irá contribuir para a reflexão sobre a valorização 

formal e espacial dos ambientes fabris, a valorização da edificação industrial e suas 

particularidades, tendo como um dos principais componentes de concepção as diretrizes de 

conforto ambiental, pois através delas pode-se conceber um envoltório próprio para as 

regiões de clima tropical quente úmido, e, porque não dizer, um tipo que se inspira em uma 
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arquitetura racional, pré-fabricada, flexível, com alto grau de adaptabilidade a diferentes 

processos industriais, mas que respeita as condições climáticas da região em que se insere.  
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APÊNDICE I 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  

PERGUNTAS ELABORADAS 

1. Qual é o seu processo de concepção, quando concebe arquitetura industrial? Como 

você acha que deve ser a participação do arquiteto na concepção industrial? 

2. O que, em sua opinião, hoje são aspectos importantes a serem considerados em um 

projeto industrial com relação à qualidade ambiental? 

3. Quais são os aspectos a serem priorizados quando se projeta arquitetura industrial? 

4. Como foi o processo de projeto da fábrica? 

5. Quando escolheu este tipo de arquitetura para a fábrica, qual aspecto teve maior 

peso: Economia, Flexibilidade / funcionalidade, Rapidez na construção, Racionalização da 

construção? 

6. O que foi priorizado com relação às questões ambientais na fábrica? 

7. Quais as vantagens, em sua opinião, da utilização de estrutura em aço e 

fechamentos metálicos na arquitetura de indústrias?

8. Os fechamentos sanduíche são fornecidos pelo fabricante sem interferência do 

arquiteto ou podem ser encomendados segundo especificações dadas pelo arquiteto, de 

acordo com a necessidade do local da implantação fabril? 

9. Esse fechamento também serve para atenuar o ruído emitido pelo processo fabril, ou 

oriundo do exterior? Ou seja, ele é eficaz nas questões térmicas e acústicas? 

10. Opinião sobre a mão de obra da arquitetura em aço. 

11. Na minha pesquisa, mapeei alguns aspectos que considero importantes na 

concepção para o clima quente úmido. Você pode tecer considerações sobre cada um 

destes aspectos: Pele (envoltório) / Aberturas laterais / Iluminação / Cor no espaço interior / 

Orientação e proteção das fachadas / Estrutura / Dutos e tubulações / Cobertura / Ventilação 

e climatização / Tecnologias alternativas / Desempenho econômico? 

12. As novas tecnologias (como painéis fotovoltaicos), você as utiliza em projetos 

industriais. Elas estão sendo solicitadas pelo setor no Brasil?  
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RESPOSTAS DO ARQUITETO ÉLIO MADEIRA 

1. O processo é conhecimento do cliente, conhecimento do programa. Procuro captar do 

cliente qual é o resultado final esperado. Determino juntamente com cliente o programa básico, 

claro a concepção é única, ou seja, exclusiva para cada cliente. Então, a partir destas 

premissas, se cria um programa de necessidades. O papel do arquiteto é justamente este: 

reunir as necessidades do cliente e expressá-las em forma do melhor projeto, mas que, com 

certeza, deve ser um equilíbrio entre necessidades e questões econômicas. 

2. Os aspectos de qualidade ambiental tanto interna quanto externamente. Outro aspecto 

importante é o não desperdício de material na obra. Assim utilizo a arquitetura metálica, pois as 

peças são sob medida, é uma obra padronizada, propicia perda quase zero, baixo impacto ao 

solo. Este aspecto traz economia para o cliente, não haver escavação, não ter bota-fora. As 

pessoas trabalham abrigadas, pois a primeira coisa que se monta é a cobertura e o canteiro é 

seco e limpo. 

3. Custo, cumprir com as necessidades, aspectos de funcionalidade, rapidez na construção 

e oferecer qualidade ambiental ao usuário. 

4. Os clientes vieram com a proposta, então como este tipo de arquitetura em aço é uma 

linha de projeto seguida por nós, procuramos fazer na PWBRASIL este tipo de edificação.  E 

também a obra necessitava de rapidez na construção, o cliente queria expandir seus negócios 

em curto espaço de tempo. Como os clientes já me conheciam e conheciam o meu trabalho, 

eles vieram até mim. Eu procurei trabalhar junto com o cliente, conhecendo o programa e sua 

disponibilidade financeira. A partir daí, projetamos a fábrica procurando oferecer o máximo de 

conforto ao usuário. Procurei oferecer permeabilidade aos fechamentos aplicando venezianas 

nas fachadas. As venezianas aplicadas foram as translúcidas, na cor branca, com montantes 

em PVC opaco cinza e alguns módulos com montantes em alumínio. Esta estratégia permitiu a 

captação do vento norte/sul, possibilitando a renovação do ar interno e garantindo um melhor 

conforto térmico aos funcionários da empresa. O desenho da veneziana, uma espécie de "S" 

formado pelas aletas, forma praticamente uma barreira para a entrada de ar contaminado e 

água da chuva, o que permitiu dispensar o uso de sistemas de calhas, diminuindo custos; neste 

caso foram usados apenas rufos e pingadeiras.  

5. Os aspectos pode-se dizer foram diversos, ou seja, um conjunto: não desperdícios de 

materiais na obra, possibilidade de execução das peças sob medida, e a perda quase zero de 

materiais, do baixo impacto ao solo que a estrutura metálica propicia e padronização da 
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construção (racionalização). Estes aspectos refletem na redução do tempo de construção, em 

uma edificação flexível e desmontável, adaptável a diversos processos pelos amplos vãos, 

assim estes aspectos traduzem economia para o cliente. 

Esse tipo de edificação não é de concepção comum no Brasil, muito devido ao “ranço” da 

arquitetura tradicional, do receio de se quebrar paradigmas, também da mão de obra tradicional 

ser muito barata e talvez da falta de informação de que a obra em aço pode ser um pouco mais 

cara na sua implementação, mas “se paga” quando se compara o custo de manutenção, a 

reutilização e reuso.  

Racionalizar o processo automaticamente significa economia. O custo maior, no caso, é do 

setor da mão de obra, logo a edificação em aço é competitiva. 

O que ficou compreendido é que todos os aspectos foram considerados na concepção. Que é 

importante contrabalançar todos estes aspectos. E na verdade, na concepção, todos têm sua 

importância, porém cada projeto é único, tanto em processo, quanto em solicitações do cliente. 

Mas devido a nossa maneira de fazer arquitetura, o que teve mais peso na concepção foi  

oferecer qualidade ambiental ao usuário.  A utilização do aço é um ideal seguido por nós. 

6. Na PWBRASIL, o que foi priorizado foi a área de produção, por haver mais usuários 

(coração da empresa). Para tal o arquiteto concebeu vãos amplos, fachadas com grelha de 

ventilação, pés-direitos amplos que variam de 8 a 13 m (na parte em shed), a parte central da 

edificação com cumeeira em shed, que facilita a ventilação e a iluminação natural. As 

venezianas na edificação significaram uma opção de controle da pele e priorizou-se custo, 

beleza dentro dos patamares de expectativa financeira do cliente.

É difícil utilizar a ventilação cruzada em espaços amplos para ventilar, então é necessário 

pensar outras estratégias de ventilação além desta.

A pele toda em fechamento metálico consegue controlar a inércia térmica, não há troca 

imediata, porém deve-se ter atenção quanto a este aspecto para que o isolamento não faça com 

que o calor não se dissipe e fique retido no ambiente. O importante nos climas quentes úmidos 

é a renovação de ar, evitar que o ar quente fique retido no espaço e incrementar a 

movimentação do ar para melhorar o conforto térmico. 

É muito difícil satisfazer todos os usuários com relação às questões ambientais, principalmente 

sem a utilização de climatização artificial nos trópicos, mas é possível alcançar patamares 

razoáveis no quesito conforto ambiental quando o projeto prioriza tais questões. A climatização 

híbrida pode ser uma opção válida, mas nem sempre o cliente dispõe de capital para utilizá-la, 

assim é possível prever, mas nem sempre é implementada, ou a implementação fica para um 

momento futuro, quando economicamente isto pode ser viável. 

Internamente procuramos harmonizar o ambiente de forma que não houvesse poluição visual, o 

layout foi ordenado seguindo este objetivo. A iluminação principal vem dos sheds na parte 
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central da edificação e é complementada pela artificial. As cores claras no espaço interior dão 

sensação de frescor e devido à utilização das venezianas translúcidas não há ofuscamento, 

porque lateralmente a luz é atenuada. A pele não apresenta aberturas laterais, para evitar a 

radiação solar que é intensa aqui em Colatina. Depois o pessoal reclamou de não poder olhar lá 

fora, aí criamos essas “janelas”. O que que é na verdade: algumas venezianas em espaço 

regulares podem ser retiradas segundo desejo do usuário, para melhor ventilação e contato com 

o exterior. Espaço café, descanso e entorno arborizado foram valorizados no projeto.  

Também outro aspecto priorizado foi tanto a utilização da água quanto o tratamento da água 

residual. A água utilizada é retirada de um poço artesiano (devido ao processo utilizar muita 

água, a concessionária não possui capacidade de atender a demanda da fábrica) e o tratamento 

da água residual e o reuso foi um dos aspectos valorizados na planta.  

7. Flexibilidade no canteiro de obras, canteiro limpo. O canteiro de obras é praticamente o 

local da montagem de um “lego de aço”. Duas obras acontecem paralelamente, uma no sítio e 

outra no local de fabricação das peças de aço. Baixa ou quase nenhuma geração de entulho, 

pouca utilização de madeira. A edificação pode ser toda desmontada e montada em outro local, 

pode ser reciclada ou reutilizada. Eu mesmo já fiz isso, tinha uma edificação aqui perto do 

centro de Vitória que tive que desmontar e levar para um outro terreno, e deu pra reaproveitar 

quase tudo. 

8. O fechamento pode ter a interferência do arquiteto, depende da disponibilidade do 

fabricante. O problema é que não há ainda no Brasil variedade de fabricantes como no exterior. 

9. Há grande atenuação do ruído, tanto o que vem do exterior (como por exemplo, quando 

chove) quanto o gerado internamente. Existem dois aspectos neste caso, o tratamento acústico 

e o isolamento do ruído na fonte, que depende muito do processo. A PWBRASIL não é grande 

geradora de ruído, pois atualmente as máquinas modernas não geram tanto ruído, e seu 

processo naturalmente não gera ruído acima dos estabelecidos. O fechamento é termoacústico, 

mas é claro, as questões de atenuação do ruído dependem do material utilizado no sanduíche, 

que pode ser o polietileno, a lã de rocha e o poliuretano. A PW Brasil não teve nenhum 

problema com estas coisas de adicional insalubridade, teve a visita lá do pessoal do ministério e 

estava tudo dentro da norma.

10. A mão de obra para a montagem deste tipo de edificação precisa ser especializada, pois 

o operário precisa ter formação técnica, assim acredito que conceber estas edificações força o 

setor a promover o aprimoramento da mão de obra na construção civil. Até a tubulação destas 
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edificações é um pouco diferenciada, o esgotamento é todo pelo piso e a elétrica e dutos são 

suspensos. A obra é uma obra limpa e como o telhado é montado antes, o operário trabalha a 

maior parte do tempo na sombra, você vê aqui nesta foto, nem parece canteiro de obra.

11. O envoltório para edificações industriais, procuro trabalhar sempre permeável ao vento. 

As aberturas laterais, tenho preferência a trabalhar com venezianas, as venezianas possuem 

uma condição de translucidez agradável, e procuro condicionar o layout de forma que os 

processos sejam afastados das janelas. Procuro ter cuidado com a espacialidade. Procuro ver 

sempre as questões de dimensões da janela e profundidade, a ideia é não oferecer iluminação 

nem demais nem de menos. A cor em meus projetos são sempre claras, eu digo ausência de 

cor ou a reunião de todas elas, chamo de arquitetura desnuda. Não gosto de trabalhar com 

cores que deem destaque a algo em especial, trabalho com reflexos sobre o branco, assim dou 

mais oportunidade para que a arquitetura seja percebida. Orientação é importante para captar 

os ventos principais (através dos sheds e envoltório) também para verificar as condições da 

carga solar. Como trabalho com venezianas, quase não uso sombreamento. Quanto à 

cobertura, procuro trabalhar com coberturas claras e isoladas acústica e termicamente, é 

fundamental regular a absorção de calor nos trópicos, mas é importante ter cuidado com o 

isolamento térmico, porque o calor que penetra na edificação não sai, por isso trabalho com 

permeabilidade aos ventos dos fechamentos. O importante é fazer o ar circular internamente 

com ventilação natural ou forçada. Nos trópicos temos abundância de calor e ventos, mas não é 

fácil controlar as forças naturais. Ventilação, sempre que possível, utilizo a natural, mas nem 

sempre é possível, então procuramos projetar um sistema híbrido quando necessário. Assim o 

cliente pode utilizá-lo em questões extremas. Quanto ao desempenho econômico, o cliente fala 

sempre: economia, economia, economia. Mas o brasileiro não tem o hábito de fazer os cálculos 

corretamente de quanto economiza utilizando o tipo de arquitetura que utilizo. Veja por exemplo 

a economia que se faz com a reutilização da água. Vejamos a PWBRASIL tem sete anos de 

instalação e não foi feita nenhuma pintura, só fez gastos com manutenção e limpeza, não foi 

pago adicional insalubridade aos funcionários devido às condições da instalação, cuidado com 

manuseio de produto, exposição a ruído, então estas economias se forem contabilizadas, 

pagam o start mais caro que tivemos, quando optamos por este partido arquitetônico (este tipo 

de arquitetura).  

12. Quando faço um projeto industrial, faço um levantamento do consumo de energia do 

processo, se a demanda é alta, baixa, etc. Também é importante o regime de uso da edificação, 

se a edificação tem um regime de trabalho de 8 horas diárias ou 24 horas, claro, a demanda 

energética é diferenciada. Se fala muito em sustentabilidade, mas a meu ver, o que é mais 

importante é conceber a edificação de forma que ela consiga trabalhar de forma natural as 
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questões de iluminamento, ventilação, adequadamente. A arquitetura deve beneficiar os 

recursos naturais. Enfim não adianta utilizar, por exemplo, painéis fotovoltaicos se a arquitetura 

não utiliza adequadamente os recursos naturais disponíveis, então não temos utilizado de 

maneira geral novas tecnologias. A eficiência energética na PWBRASIL foi pensada quando se 

utiliza vapor com utilização de madeira de reflorestamento. A empresa foi projetada para 

trabalhar o efeito termossifão através da permeabilidade do envoltório a ventilação (os 

fechamentos em venezianas e sheds). O importante é fazer com que o ar se movimente no 

ambiente. Além de não haver tecnologia disponível no Brasil para se utilizar nas obras. Outro 

detalhe importante é que em processos fabris geralmente a demanda energética é grande, 

então, geralmente é melhor utilizar outros recursos. 

RESPOSTAS DO ARQUITETO SÉRGIO COELHO 

1. Geralmente o cliente chega com um programa, então a arquitetura cria a forma, a 

engenharia vai participar conjuntamente. A arquitetura lidera a forma, a engenharia 

conceitua o projeto. O processo de concepção depende do tipo de indústria, muitas vezes a 

arquitetura tem que ser feita “vestindo o processo”, quando não há muito espaço para 

inovar, neste caso quando o processo é pouco flexível, por exemplo, em refinarias (...) mas 

em manufaturas o arquiteto tem mais liberdade de criação. Quanto mais pessoas utilizam o 

espaço, maior deve ser o enfoque nas questões de qualidade ambiental, pois mais pessoas 

serão impactadas por este espaço. Na verdade o espaço é sempre criado com a interação 

do cliente e do usuário. Aqui na GCP a ideia é mergulhar no processo para conceber um 

projeto industrial de qualidade, já a necessidade de conhecimento do processo fica bem 

clara quando se executa o licenciamento ambiental, pois é necessário o conhecimento dos 

aspectos e impactos ambientais profundamente (do espaço interior e exterior).  

2. Os aspectos são a iluminação e temperatura, ruído e ventilação. A GCP utiliza uma 

consultoria, para analisar o comportamento climático. No clima tropical quente úmido, para a 

GCP, a questão de maior peso é o conforto térmico. Na arquitetura da VALEO foi utilizada 

ventilação hibrida a ventilação natural e a mecânica (injeção e retirada de ar). Nos projetos 

industriais que fazemos no Brasil consideramos o número de renovações para oferecer 

ambiente confortável. O que fazemos é utilizar estratégias de projeto que retire o excesso de 

umidade e resfrie o ambiente (convecção térmica, orientação). Em um dos seus projetos atuais 

trabalhamos a pele com “brises vegetais”, uma trepadeira plantada em jardineiras que fazem o 

sombreamento da fachada irão atenuar a penetração direta da radiação solar. Mas é claro, esta 

estratégia deve ser trabalhada junto com o paisagismo, que tipo de planta. O aprendizado vai se 

aprimorando conforme a execução de novos projetos. 
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3. Algumas questões da sustentabilidade sempre foram comuns ao projeto industrial, 

como a eficiência energética do projeto, utilização racional da água, oferta de qualidade 

ambiental interna e externamente. Também a flexibilidade da planta, executar o projeto dentro 

da expectativa de custos do cliente... É até engraçado, a gente sempre fez isso, senão a 

planta não roda.  

4. O projeto foi criado em conjunto com o arquiteto Steven Davis, o arquiteto já tinha 

essa ideia de concepção um prédio estanque, sem calha e com a utilização do aço e 

fechamentos metálicos.  Para a execução do projeto se tinha um prazo mínimo. Os aspectos 

priorizados neste projeto: custo, adequação dos materiais à realidade brasileira, para os 

fechamentos se utilizou o galvalume ondulado, para a execução do projeto curvo era o 

material que mais se adequava.  

Não se usa a arquitetura de aço com fechamentos metálicos no Brasil, devido a alguns 

fatores. A mão de obra para montagem destes projetos precisa ser especializada, é mais 

barato utilizar o trabalhador sem formação, há poucas fábricas que se dedicam à fabricação 

do material, os empresários do setor tradicional possuem capital agressivo que direcionam a 

construção ainda para a utilização dos materiais tradicionais.  

5. Todas as questões têm peso, o grande desafio, em tese, seria conceber um projeto 

metálico com o preço similar do projeto tradicional e ainda o que viria de graça é a melhor 

qualidade. Hoje procura-se negociar com o cliente o grau de sofisticação que o projeto pode 

alcançar com um determinado custo. O projeto industrial em estrutura em aço e 

fechamentos metálicos é um projeto que significa, que representa a imagem de uma 

empresa que utiliza alta tecnologia, uma empresa de ponta. Seria o aspecto lúdico de 

imaginar-se: uma empresa que possui uma edificação como esta imagina como é seu 

processo de produção. Este tipo de edificação quebra o preconceito de que o bom custa 

mais caro.  

6. O que foi priorizado na VALEO foi o uso da água. Como a empresa utiliza muito 

lubrificante, tomou-se imenso cuidado com a possível contaminação do solo, então, foi 

projetada uma ETE, uma bacia de contenção e uma bacia de retenção. A bacia de 

contenção é utilizada em possíveis vazamentos e água do sprinkler, e a bacia de retenção é 

para as águas da chuva, que não podem ser despejadas direto na rede pública. Também foi 

feita a recomposição da mata ciliar para manter o talude do córrego que passa próximo. 

Outro aspecto foi o cuidado com o equilíbrio dos pesos entre corte e aterro. No espaço 

interior as questões priorizadas foram as que envolvem o conforto térmico. A ventilação 
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projetada foi híbrida porque é difícil atingir o conforto só com a permeabilidade dos 

fechamentos. 

7. É muito mais inteligente usar sistemas industrializados. A construção metálica é mais 

fácil de ser construída pela padronização e controle da execução, que tem uma ligação com o 

aspecto qualidade. Na construção metálica se compra do fabricante um sistema que já foi 

testado e que será montado no sítio e pode ser desmontado e reconstruído em outro local, 

então aí já se agregam características como: desmontabilidade, flexibilidade, reusabilidade e 

reciclabilidade. A construção tradicional apresenta no canteiro de obra perda de cerca de 30% 

de material, e gera um resíduo que a cidade ainda não consegue absorver. O contraponto é 

que o preço do aço é ainda muito alto se comparado aos insumos da construção tradicional.  

Em nossa opinião, o que falta para que a arquitetura industrial tenha uma qualidade maior e 

melhor no Brasil são os contratantes se conscientizarem do valor que a edificação significa para 

seu negócio, que apesar do custo da obra existe outro aspecto envolvido a imagem da 

empresa, que pode ser representada pela edificação. Faltam normas nacionais que regulem a 

eficiência da edificação, falta parametrização do custo do prédio, falta a valorização da fase de 

projeto, geralmente o cliente pede prazos muito curtos para a concepção, então o projeto fica 

estrangulado, o aprimoramento do projeto fica prejudicado. A evolução de quem faz projeto 

industrial se dá de projeto a projeto, porque geralmente a fase de projeto é curta, comparando 

com as outras etapas da obra. 

8. Apesar de teoricamente o arquiteto poder interferir na composição do sanduíche, aqui 

no Brasil isso não acontece, existe no mercado um número de painéis já fabricados. Não há 

variedade de fabricantes no mercado, em verdade no Brasil estamos em defasagem com este 

tipo de arquitetura, os autores que você pegou como exemplo, Grimshaw, Rogers e Foster, 

começaram a fazer este tipo de obra em 1980 e nós só em 2000 começamos a projetar este 

tipo de arquitetura.  

9. Os fechamentos são termoacústicos e antichama.  

10. A mão de obra deve ser qualificada, ou seja, é necessário a formação técnica do 

profissional que vai trabalhar na construção metálica. Apesar das vantagens da utilização de 

materiais metálicos na concepção industrial, uma dificuldade do setor é a falta de mão-de-

obra especializada. A montagem destes projetos requer profissional com formação técnica. 

Às vezes o arquiteto não inova muito porque não conseguirá mão-de-obra especializada 

para executar seu projeto. Há carência de programas de formação de profissionais no Brasil 
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e acho que o estudo das construções metálicas deveria ser mais enfatizado no meio 

acadêmico. 

11. (SC): A “pele” de um edifício industrial ou clading, usando um termo em inglês, deve 

responder às exigências de isolamento térmico e de umidade. Por isso temos usado cada 

vez mais soluções industrializadas que ainda têm a vantagem da rapidez da montagem. O 

uso de painéis isotérmicos (sanduíches de placas de aço pré-pintado com “recheio” em PIR 

ou PUR), e eventualmente um segundo painel interno em dry wall (gesso) em áreas 

administrativas garante o isolamento desejado seja do calor e da umidade.  

/Aberturas Laterais / 

(SC): Nas áreas de processo é também recomendável o uso de venezianas industriais (em 

PVC translúcido ou policarbonato), o que permite que haja ventilação natural cruzada. 

Dependendo da região, pode-se prever “dumpers” de controle de entrada de ar, evitando-se 

a entrada de ar frio no inverno. 

 Iluminação / 

(SC): O ideal é poder contar com iluminação natural, o que logicamente minimiza o consumo de 

energia elétrica. O uso de iluminação natural pode ser feito através dos fechamentos laterais 

com venezianas translúcidas ou até janelas que dependendo da orientação são protegidas por 

brise-soleil. 

Cor no Espaço Interior / 

(SC): Em nossos projetos somos muito comedidos no uso de cores nos espaços de 

trabalho. Em geral trabalhamos com tons de cinza claro para que haja melhor rebatimento 

da iluminação, mas ao mesmo tempo criando um fundo neutro para espaços que em geral 

são bastante cheios pelos próprios equipamentos industriais. Fora isso, sempre existe a 

aplicação de cores ou sinais, por razões de norma e segurança. 

Orientação e Proteção das Fachadas / 

(SC): Sempre que iniciamos um Plano Diretor (Máster Plan) de um empreendimento 

industrial, cruzamos os dados de orientação solar e ventos, aliados ao perfil natural do 

terreno (para evitar ao máximo o volume de terraplanagem) e logística (acessos, fluxos) 

para desenharmos uma implantação ótima dos edifícios, procurando evitar a 

superexposição da fachada Norte, por exemplo. As fachadas críticas em termos de 

insolação são protegidas por beirais, brises, painéis de sombreamento, fechamentos com 

melhor isolamento térmico ou paisagismo. 

Estrutura /  

(SC): Preferivelmente trabalhamos com estruturas integralmente em aço. Isso agiliza muito a 

construção, além de proporcionar melhor controle de qualidade da obra. Devido a custos, 
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também utilizamos soluções mistas de pilares de concreto pré-moldado e cobertura + 

fechamentos em aço. 

Dutos e Tubulações / 

(SC): Dutos e tubulações de ventilação (e em casos específicos, ar condicionado) são 

pendurados nos elementos estruturais de cobertura. Elaboramos certa vez uma solução de 

insuflamento de ar externo pelo piso de um galpão industrial, mas o projeto parou. 

Cobertura / 

(SC): Sempre trabalhamos com coberturas metálicas. Compostas de “steel deck” + 

isolamento termoacústico + barreira de vapor + manta TPO (ou EPDM, em função de custo) 

, OU sistemas metálicos “zipados” em aço galvanizado pré-pintado ou alumínio (há também 

em aço inox, mas nunca usamos pelo custo) com isolamento térmico. As coberturas podem 

ter clarabóias ou “skylights” para iluminação natural (nunca mais de 12% da área de 

cobertura, para não aquecer o galpão – ideal em torno de 5%). 

Ventilação e Climatização /  

(SC): Quando necessário usamos sistemas de ventilação forçada. Dependendo do 

processo, pode-se até usar ventilação adiabática (ou “ar lavado”), mas o problema é que o 

ar é umidificado, o que pode comprometer o conforto interno e os equipamentos. Quando 

existe Ar Condicionado, em geral são sistemas  com Chillers. 

Tecnologias Alternativas /  

(SC): O temos usado de alternativa são os sistemas de reuso de água com tratamento de 

esgoto e água de chuva, brises verdes (jardineiras nas fachadas de sombreamento), 

aquecimento solar, materiais reciclados (ou recicláveis), luminárias LED e começa-se a 

considerar a co-geração (em usinas de álcool, isso já é viável) ou geração de energia 

fotovoltaica ou eólica (ainda pouco viável no Brasil). 

Desempenho Econômico.  

(SC): Logicamente a questão da sustentabilidade em construção não existe se não houver 

viabilidade econômica. No caso das indústrias o custo de “rodar” uma planta é 

preponderante na decisão de até onde avançar na utilização dos sistemas acima. O custo 

imediato da obra de uma fábrica “verde” ou sustentável é maior do que a de uma construída 

tradicionalmente, mas cada vez mais, o retorno do investimento é obtido na operação. 

12 . (SC): Ainda não. Pelo custo de implantação e pelo fato de que um “produtor” privado de 

energia não pode vender a energia excedente no sistema nacional e o custo de 

armazenamento dessa energia é altíssimo, para uso posterior dentro da própria planta. 
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RESPOSTAS DO ARQUITETO VALÉRIO PIETRAROIA 

Conversa Inicial 

Aqui há uma apresentação, você está vendo o que você vê é a Marilan, o que você vê em 

amarelo são as venezianas, então o fechamento metálico vai a uma certa altura depois você 

tem as venezianas que são realmente basculantes, são móveis. Na parte de baixo, como o 

terreno cai, criou-se todo o depósito de produto acabado no andar inferior, que ele fica mais 

protegido, como se fosse uma caixa, mas a veneziana também facilita a ventilação. Depois 

tinha um laboratório de desenvolvimento de produto, de controle de qualidade é um pouco 

arquitetura, mas sempre trabalhando com fechamento metálico, um pouco de concreto pré-

moldado e concreto moldado em loco, os sheds que faziam a retirada do ar quente, então o 

ar frio entrava pelas venezianas na parte de baixo, aí aqui tinha todo um paisagismo. Essa é 

uma vista interna, até esta altura o amarelo são as venezianas, daqui para cima fechamento 

metálico, depois a cobertura metálica, os sheds, o ar fresco ele entra por aqui e sai. E aqui 

as esteiras que eu te falei, onde o biscoito fica passeando, fica se resfriando aos poucos. 

Eles trabalham praticamente sem iluminação artificial, de dia, só que funciona 24 horas. A 

cor interna, é o branco. E esse é o último projeto, o restaurante. Uma linguagem um 

pouquinho diferenciada, aí trabalha-se com concreto, tem a metálica também, mas não se 

usa a iluminação natural. 

Esse aqui, essa foi a última fábrica que fizemos, é uma fábrica de embalagem de papel 

reciclado na Amazônia, em Manaus. A EMAS, compra jornal velho, resto de papel, aparas, 

ela pega toda essas coisas e faz uma espécie de papel machê, e aí molda embalagens que 

sustentam telefone celular é...mp3, televisão, então trabalha para a indústria eletroeletrônica 

de Manaus. Aqui a situação é completamente outra, o calor, mas, sobretudo a umidade 

externa é muito pesada, em Manaus, e o papel é extremamente sensível a umidade. 

Projetou-se, uma grande cobertura que vira fechamento metálico também, mas que não se 

fecha completamente, ela tende a ser aberta, sobretudo na parte inferior.  A linha de 

produção não vai da frente para o fundo ou do fundo para frente, ela é de lado, ela começa 

a produzir aqui e termina aqui, depois sai lá pelo fundo. Então fizemos uma fachada, que é 

uma grande proteção, é solta, tudo aberto, é uma grande sombra, que avança, e aqui as 

paredes ficam recuadas. Nesse caso tinha que deixar bem aberto, então usou-se o 

elemento vazado de concreto. Esse lado aqui é aonde chega o papel, esse lado é onde eles 

fazem o caldo, parece que eles estão cozinhando num caldeirão mesmo, é uma água, 

fazem uma sopa, e depois é que isso vai para prensa, aí tem um processo, um pouco mais 

complexo. Na parte administrativa, os fechamentos são baixos exatamente para permitir que 

em cima fique livre, sempre avarandado como você falou e muita sombra e muita proteção à 

chuva, que é muito forte lá, essa proteção tem que ser de no mínimo 5 metros, e por dentro 
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eles trabalham de lado, depois o produto acabado são caixinhas, são pequenas, mas só que 

elas são muito sensíveis, então aqui o fechamento metálico ele praticamente quase que 

isolou esta parte, então eu tenho que ter pouca umidade, então aqui é onde começa o 

processo. Aquele lado aonde chegam os caminhões com papel velho depois, eles fazem o 

caldo aqui, jogam na prensa e sai daquele lado, sai daqui os pacotinhos ficam guardados 

aqui, então tem um local mais escuro, onde praticamente não recebe luz, porque é uma 

preocupação de proteção, aqui existem algumas dificuldades, você sabe, Manaus é outro 

mundo, então, até para construir é complicado, viu.  

Aí depois aqui, já é um misto de indústria com empresa de engenharia. Eles desenvolvem, 

parte dos carros da indústria automobilística de São Bernardo, então trabalham para a WW, 

para a Mercedes, para a GM, então existe aqui um prédio, onde os engenheiros, trabalham, 

com AUTOCAD, com projetos, com desenvolvimento de projeto, com design, design de 

peças, mais ligado não a parte mecânica, mas a carroceria, a parte de interior. E aqui eu 

tenho um galpão industrial, completamente livre, vazio e ele serve para o desenvolvimento 

de cada, trabalho que vai ser feito, então ele, não foi projetado para uma linha de produção, 

de acordo com o projeto.  Eles pegam e montam uma situação diferente, então serve até 

para simular uma linha de produção, para simular, um protótipo serve para fazer checagem 

e aqui eu não tenho nem foto interna porque é extremamente sigiloso, mas é um galpão que 

digamos que tem uma estrutura de sustentação vertical, em pré-moldado de concreto, tem 

até esse peitoril, que é uma peça de concreto, todo um fechamento metálico e uma linha de 

janelas em vidro porque quem trabalha lá são pessoas ... não é uma linha de produção, que 

você tem que ficar concentrado só naquela execução. O pessoal vai estar fazendo 

concepção, é quase um ateliê de desenvolvimento. Então projetamos janelas, porque a 

pessoa precisa olhar para fora, ter um contato etc., aqui tem alguns detalhes, tem os 

detalhes construtivos, bom... é também com shed. 

A DORI é de alimentos também, faz balinhas, também no interior tá, tem um pouco do 

conceito usado na MARILAN, então fizemos uma linha de janelinhas, só que aqui de uma 

maneira um pouco mais simplificada, havia uma preocupação muito grande com os custos, 

então não há a sofisticação da MARILAN, não tem o grau de detalhe da MARILAN, e é uma 

empresa familiar que foi crescendo ao longo do tempo, então tá vendo, você vê vários 

galpões, depois fizeram outro aqui, fizeram outro alí, então, o  terreno fica ao lado da linha 

do trem, o trem corre aqui, aqui tem uma avenida da cidade, e a fábrica ficou em um terreno 

comprido, e vai continuar crescendo, neste sentido,  e nós fomos contratados para fazer 

este galpão. Eles resolveram produzir gomas, e compraram alguns equipamentos, pra essa 

produção, como não tinham local resolveram fazer um projeto mais elaborado, e aí fizemos 

para eles. 

Outra indústria de balas, balas Ouro Verde, aqui um pouco mais simplificado, essa.  
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A KNAUF é em João Pessoa, eles trabalham com indústria de embalagem de isopor para a 

indústria da pesca. Eles têm uma fábrica antiga em Recife, mas o governo federal resolveu 

implantar e centralizar toda a pesca do Nordeste, em dois ou três portos e um deles ia ser 

João Pessoa, vai ser, está sendo, isto não foi construído ainda. Então eles resolveram 

montar uma fábrica, perto de João Pessoa para fazer embalagem, mas são embalagens 

pequenas, de isopor mesmo que se compra, que é para o pequeno pescador colocar sua 

pesca lá, pois,  eles não têm grandes barcos com refrigerador, mas um barquinho. Não é 

uma indústria de alta escala, a indústria pesqueira é muito artesanal, e o que tem de 

interessante aqui é que é uma região muito seca, não chove, então, o processo de 

fabricação do isopor usa muita água, e exige muita ventilação natural para secar. É um 

produto químico derivado do petróleo, tem uma expansão enorme. Um saco de matéria-

prima que chega aqui para eles ocupa um volume muito pequeno, e no processo se 

expande quase que 100 vezes o tamanho original. Então o conceito do projeto é um pouco 

isso. A ideia é uma coisa que vai expandindo, aqui você tem os equipamentos, a matéria-

prima chega aqui, e vai para esse local e aqui já é expandido, então a produção 

propriamente dita acontece só aqui, o resto é depósito, porque tudo fica tão grande que 

você precisa ter espaço para guardar. O que fizemos?  Ao invés de trabalhar aquele objeto 

sistêmico como tinha na Marilan, que era uma linha de produção, não, esse é praticamente 

um retângulo (trabalha com várias águas), então imaginou-se além da coisa expandindo, a 

questão da cobertura, como lá chove pouco, foi possível abrir bastante a cobertura. Porque 

o problema de abrir uma cobertura industrial é que pode haver o problema da chuva, com 

água, com umidade, que é o problema que se tem em Manaus. Aqui não, praticamente não 

há. Então o que fizemos? Trabalhamos quase com dobradura, ora desce ora sobe, com isso 

vai-se criando uma movimentação, que faz com que haja muitas áreas de ventilação e 

iluminação natural, a própria dobradura do telhado já vai enrijecendo, então isso já cria uma 

superfície estrutural rígida, facilita na concepção estrutural, e toda a base dela que você está 

vendo em laranja é um elemento vazado cerâmico, é uma fábrica aberta praticamente. O 

isopor, se entrar um pouquinho de poeira, não tem problema, não é como a indústria de 

alimento. Na MARILAN quando se propôs abrir, eles falaram: mas como eu vou abrir uma 

fábrica de biscoito? Vai entrar bicho, vai começar a entrar poeira. Eles tiveram que começar 

a montar um esquema de controle muito rígido. De repente você compra um pacote de 

biscoito e tem areia. Por causa do vento e tal, então tivemos que criar uma espécie de 

proteção em alvenaria, e as venezianas, o vento não entra direto, bate ali depois que sobe, 

e ao bater muitas partículas sólidas acabam ficando ali, foi criado vários detalhes para 

ajudar a resolver o problema. Aqui não, então praticamente tudo isso aqui é cerâmico, toda 

essa área de apoio que dá a volta é um predinho cerâmico e quando eu saio aqui o muro 

vira o predinho administrativo. Aí com esse sobe e desce da cobertura eu crio uns sheds
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que são ora triangulares, ora são losangos, então vai se criando um desenho interessante 

também.  

1. Fazemos o contato diretamente com o cliente, o empresário, a própria empresa, a 

indústria. Como nos interessamos por essa área, claro, começamos a procurar as pessoas e 

através de contatos profissionais mesmo, de marcar visita, de mostrar nossa área de 

interesse, mostrar os trabalhos que já tinhamos feito, mostrar a experiência que eu tive na 

França, onde um dos escritórios fazia um pouco de arquitetura industrial, e chegou-se a 

fazer uma fábrica grande. Assim a partir do momento que você faz a primeira, a segunda 

indústria você vai ficando conhecido. Ficam sabendo quem projetou e acabam procurando o 

escritório. Em geral as empresas já têm uma vivência do processo e todas foram crescendo, 

de modo que ao longo do tempo conhecem o processo por experiência na maioria dos 

casos. Na EMAS já foi diferente, eles vieram para o Brasil trabalhar com papel reciclado que 

é um processo novo para eles, então, que trouxeram da Ásia , se não me engano Taiwan, 

como era um processo novo então participamos, de uma certa forma da elaboração do 

processo. Você acaba também participando do processo, porque por mais rígido que seja 

você, por conhecer a concepção espacial de uma indústria, o arquiteto acaba contribuindo, 

claro que não se vai fazer o processo em si, mas você faz algumas sugestões e adaptações 

que o processo possa atender de uma certa forma melhor ao local, a implantação, ao sítio, 

ao terreno. Muitas empresas compram o processo de produção pronto, que vem até do 

exterior e eles já vêm com o layout pronto, e falam para o profissional que ele tem que 

construir alguma coisa em volta, vestir o processo, no fundo é isso. Para alguns lugares 

pode até funcionar, mas inclusive, não é interesse do escritório. Estudamos um pouco o 

processo, tentamos compreender como ele funciona e verificamos de que forma podemos 

não só atender aquela expectativa, mas ver de que forma podemos ir além, contribuir para 

que, a partir das dificuldades e necessidades do processo, você crie uma arquitetura que 

tenha interesse. Inclusive no caso da KNAUF, por exemplo, ela fabrica estes produtos de 

isopor há muitos e muitos anos, o processo eles conhecem de cor mas tentamos, com essa 

proposta contribuir para que se refletisse um pouco sobre a essência do processo, sobre o 

que está acontecendo. Não posso mostrar o processo, pois é segredo industrial, mas ao 

mesmo tempo a arquitetura não pode esconder que ali existe aquela fabricação. A 

arquitetura tem que de uma certa forma demonstrar que aquela é uma fábrica de isopor e 

não uma fábrica de biscoito, por que que a Marilan tem aquele sistema de veneziana, por 

que o processo exige. Não é só porque nós como arquitetos achamos aquilo lindo 

maravilhoso. É no final a forma fica interessante. A partir do momento que pensamos em 

fazer o sistema de dobraduras procurou-se a proporção mais interessante, as alturas, a 

parte funcional, o caminhão tem que entrar lá dentro, mas tudo com um desenhinho 
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interessante. Você vai tentar fazer um desenho o melhor possível, resultando em uma forma 

interessante. 

2. São as preocupações que sempre tivemos, algumas eu até já falei para você.  O 

processo, o edifício tem que ter um bom desempenho. Que hoje inclusive se fala em 

desempenho energético. Espacial e ambiental que traga benefícios para o processo como 

um todo, mas sobretudo para as pessoas que vão trabalhar ali dentro. Eu acho que isso 

para nós é fundamental. Por melhor que o processo esteja resolvido, em muitos casos é até 

um processo fechado que não depende da edificação, mas as pessoas que vão manipular o 

processo, que vão trabalhar no processo, têm que estar valorizadas no projeto, este projeto, 

por exemplo, dessa empresa alemã, que trabalha com indústria automobilística. A indústria 

automobilística, para você ter uma ideia, nunca contrata o desenvolvimento de um carro 

para uma empresa só. Ela pensa em um carro, aí ela pega o carro e divide em vários 

pedaços, aí dá um pedaço para cada empresa desenvolver. Nenhuma das empresas sabe 

como o carro é como um todo. Só a montadora, a WW sabe, só que quem colabora com a 

WW não sabe. Cada um faz a sua parte, após eles juntam e montam um carro, então são 

coisas sigilosas. Antes demoravam cinco anos para lançar um carro novo, hoje acho que a 

média é de dois a três anos. Começam a desenvolver um carro hoje que vai ser lançado de 

dois a três anos.  Então nestes dois a três anos ninguém pode saber de nada, eles assinam 

um termo de compromisso e não podem divulgar. Mas questionamos, então nós vamos 

fazer um bunker, uma coisa fechada, vamos tentar fazer uma obra que apresente um certo 

sistema de sigilo, de movimentação de controle de acesso para que de certa forma a 

informação seja controlada, mas que também as pessoas lá dentro não se sintam em uma 

prisão, porque também os usuários estão projetando, estão concebendo, que é uma coisa 

legal, então sugerimos colocar janela. Você vai colocar janela em uma coisa que você quer 

esconder? Mas colocamos as janelas de um jeito que a pessoa para ver lá dentro, só 

invadindo. E foi interessante porque os funcionários trabalham, mas têm uma noção se está 

chovendo, do que está acontecendo lá fora, entendeu? Eu acho que isso é uma das 

questões que a arquitetura industrial tem que demonstrar. Ela tem que respirar o processo, 

ela tem que transparecer o que você tá projetando, o que você está produzindo lá dentro, 

mas ao mesmo tempo você tem que criar condições de habitabilidade bem positivas. 

Considerando Manaus, por ser a Zona Franca, é um caos, considere uma indústria, por 

exemplo, que fabrica telefones aqui e você vai na mesma indústria em Campinas, aqui é 

uma fabrica fantástica, alta tecnologia, você vai em Manaus, é um galpãozinho de periferia, 

aquela coisa caindo, enfim, eles fazem o mínimo necessário para proteção dos 

equipamentos. Mesmo para uma indústria pequena de embalagens, tivemos a preocupação 

de que tivesse qualidade. O pessoal até se assustou, falou puxa, mas vocês vão fazer tudo 
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isso? E hoje de certa forma é até uma referência. Por que não fazer? Porque de certa forma 

você tem uma qualidade uma imagem, você passa para o cliente a imagem de que você 

realmente se preocupa com a qualidade dos espaços. Vende o produto também.  

3. Cada processo requer uma edificação diferenciada, bem como cada microclima. Os 

aspectos priorizados são a valorização da qualidade ambiental, através de arrefecimento da 

edificação, da iluminação natural, de condições adequadas de ruído, de proporcionar 

sempre que possível contato com o exterior através das aberturas laterais. Claro, o projeto 

deve estar sempre dentro das expectativas financeiras do cliente.  

4. Primeiro se conheceu o processo. Eles têm outra fábrica em São Bernardo, então 

depois foram para João Pessoa conhecer o processo que eles tinham no Recife. Todos os 

espaços eram adaptados, um era alugado inclusive, não foi construído para ser fábrica, 

então não tinha uma condição ideal. A partir do conhecimento dos problemas e das 

condições locais, o clima é favorável clima seco, um processo que usa muita água, mas a 

partir do momento que se tem a expansão a água evapora. Quanto mais rápido ela evapora, 

melhor. Então decidiu-se fazer uma fábrica que ilustrasse o conceito da expansão e ao 

mesmo tempo uma fábrica praticamente aberta. Ela tem uma grande proteção que ajuda a 

baixar a temperatura, é um processo bastante livre. Não é uma linha de produção, a gente 

pode trabalhar em vários sentidos. Hoje em dia se fala muito nisso, em não se ter mais linha 

de produção. Eles variam muito, eles vão e voltam, tem gente que fala em processo 3D, 

também é coisa de marketing, a coisa sobe, desce, isso é consultor que quer vender. Não é 

o caso dos arquitetos.  

5. Foi tudo, esse que é o problema tem que pesar tudo, acho que não tem um 

específico, porque o custo hoje, as empresas estão bem mais profissionalizadas, o custo 

hoje é relativo, depende do benefício que você tem, realmente a rapidez é importante, 

flexibilidade sem dúvida na escolha do sistema, gostamos de trabalhar com sistemas 

construtivos abertos, que por mais industrializado ou pré-fabricado que seja, permite criar 

soluções que são específicas para aquele projeto, e não ao contrário, você que tem que se 

adaptar ao sistema, então o sistema acaba se adaptando ao projeto arquitetônico que  você 

desenvolveu. Isso é interessante, te dá margem a misturar materiais, metálico com concreto, 

uma parte do concreto é pré-moldado, outra pode ser até moldado em loco. Acho que é a 

tendência do pré-moldado. O pré-moldado dos anos setenta, era aquela coisa pesadona, 

era um pacote pronto e você tinha que se adaptar àquilo lá. Você comprou o sistema, o 

sistema é assim agora você se adapta. E hoje você tem uma coisa que defendemos 

bastante, um sistema aberto, industrializado, com modulação, padronização, mas com 

flexibilidade, é racional, mas com flexibilidade.  
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6. A faculdade me convidou para apresentar o projeto, é, já estavam começando 

aquelas preocupações ecológicas, sustentabilidade, e os alunos começaram a perguntar é 

uma indústria que polui? Olha, o processo como arquiteto eu não consigo mudar, fizemos, o 

prédio que precisava cumprir com algumas necessidades, ele vai contribuir com certeza, 

mas não posso opinar sobre a geração de poluição da fábrica se foi reduzido ou piorado 

pela arquitetura que foi feita. Mas, por exemplo, evitou-se a ventilação mecânica, não sendo 

preciso usar um equipamento para controlar a temperatura interna. Isso já é um grande 

passo, evita um maior consumo de energia, e a qualidade espacial interna sobretudo para o 

ambiente de trabalho foi privilegiada. Tudo isso acho que são questões que são ambientais, 

sobretudo porque você está privilegiando o Homem, não só o processo.   

7. Existe no Brasil uma questão de legislação quanto ao seguro para  as estruturas em 

aço e em concreto (elementos verticais). Eu poderia usar efetivamente todo o sistema em 

metal, mas a legislação brasileira para combate a incêndio é extremamente rígida nas peças 

de sustentação vertical, o que gera custo de seguro altíssimo, mesmo com mais proteção 

que se faça, sendo menor para a cobertura. Então sai mais econômico e sobretudo ao longo 

do tempo, não na construção, mas para a manutenção de uma fábrica, que a estrutura de 

sustentação seja em concreto e todo restante você pode fazer em metal. Poderia fazer tudo 

em metal, às vezes para atender uma das necessidades do programa que o cliente colocou, 

acabo por fazer em concreto porque isso vai impactar no seguro (operacional depois). Não 

sei detalhar isso, mas para você que pesquisa deve ficar mais fácil. Então uma estrutura em 

aço hoje não vence essa dificuldade. Você sabe que a construção em aço no Brasil ela é 

desenvolvida, mas ainda está bem atrás do concreto. Agora em termos da arquitetura que 

concebemos a diferença seria, um detalhe, a mesma concepção que foi feita poderia ter 

sido construída em estrutura totalmente metálica.  A cobertura tem vãos de 20 metros, aí em 

São Bernardo são 25 metros aí, neste caso tivemos que resolver com estrutura metálica, 

mais facilmente se vence grandes vãos, com menos material, mais leve, mais fácil de 

montar. Você fica com uma arquitetura de construção mais rápida, mas sobretudo mais leve, 

porque o espaço industrial, no geral tem muita interferência, de instalações, de insumos, 

então quanto mais leve for é mais interessante ter essa flexibilidade, essa limpeza, digamos, 

senão fica uma arquitetura muito pesadona, coisa que o concreto não consegue, aí ainda 

tem o problema ambiental. O problema maior do concreto no Brasil é o problema 

relacionado com o clima, se usado como cobertura, ele acaba virando uma pedra irradiadora 

de calor. Para esses casos todos que estou falando seria inconcebível colocar numa 

indústria o concreto. Imagina numa indústria de alimentos que tem um forno, quanto para 

outra que faz embalagens em plena Manaus, fazer uma cobertura de concreto, então você 

tem que tentar usar um material que seja explorado nas suas características, que atenda 
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melhor ao clima. O metal é mais leve, mais aberto. Manaus é uma característica, João 

Pessoa outra e a MARILAN outra, porque eu quero abrir, mas não posso abrir demais. Uma 

hora tem que fechar, a temperatura não pode cair demais, senão começa a dar problema. 

Aqui (SP) faz calor no verão, mas faz muito frio no inverno também. Tem uma variação de 

temperatura grande, não chega a ser o frio do Sul nem da Europa, mas... depende de onde 

e em que época do ano.  

8. Você pode montar, você tem os dois, você tem os que são padronizados, de linha e 

você pode montar, não que ele fabrique especificamente para você, mas você pode 

especificar uma composição, pode estudar. Por exemplo, todos os principais trabalhos que 

eu te mostrei têm uma consultoria de uma pessoa especializada em conforto, nós 

concebemos, pensa-se na solução, e depois contrata-se um especialista em conforto 

ambiental para calcular em função dos materiais que vamos usar, em função do processo, 

da geração de calor, do clima da região, o dimensionamento do sistema de ventilação 

natural, com veneziana por exemplo. Porque nós como arquitetos temos o conceito, tenho 

como falar, mas não tenho condições de dimensionar e dizer se isso vai funcionar 100%. 

Então a altura final, o tamanho da área necessária, tudo isso, foi dimensionado, por um 

profissional que sabe calcular, que faz todos os estudos etc. Então, na medida da 

necessidade, falo com o fornecedor: preciso de um isolamento com essa capacidade, com 

essa condição, então posso especificar uma composição, encontro pronto, ou posso compor 

na própria obra. Materiais de forro de cobertura e de isolamento, dimensiono até o tipo de 

isolamento que quero. Densidade que eu vou usar, a espessura que vou usar, isso é 

possível fazer também. No caso tanto de Manaus quanto de João Pessoa, não trabalhamos 

com isolamento, o clima aí tanto num caso como no outro são distintos. No caso o 

isolamento era físico, você deixa a chuva para fora, o sol para fora, mas não um isolamento 

de transmissão de calor, então não teria justificativa investir em um painel com isolamento, 

pois teria um custo maior, era preferível investir nessas outras soluções que eu te falei de 

ventilação natural, de fartas aberturas, que para nós é até mais interessante do que um 

painel. Em Manaus há aberturas mas protegidas, em João Pessoa não.  

9. O fechamento é acústico, mas as condições dependem do processo, para a IDAG, 

que é uma fábrica voltada para a concepção, desenvolvimento de produtos para  área 

automobilística, então o pessoal que vai trabalhar precisa de uma condição melhor de 

isolamento do ruído, então ali usamos o painel duplo com  isolamento, para o ruído. Mas 

muito preocupado com isso de se estar dentro de uma fábrica mas quase com  uma, não 

vou dizer com as mesmas condições de um escritório, mas com algumas preocupações que 

se teria se estivesse em um escritório. São engenheiros que têm que estar lá, que trabalham 
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com elementos de precisão, têm que estar muito concentrados, é diferente de uma fábrica, 

de uma linha de produção em que as pessoas estão trabalhando só com controle de botões 

um trabalho que solicita um grau de concentração e atenção diferenciado de um espaço de 

criação como o da IDAG, então o isolamento neste caso ajudou bastante. Ruído é fator que 

interfere bastante, não só o ruído da cidade, mas como, por exemplo, o ruído em dias de 

chuva. Aqui em São Paulo as chuvas são terríveis, não se consegue conversar se estiver 

em um galpão destes. É importante sim, é fundamental o isolamento acústico. 

10. O esquema de trabalho nosso é muito próximo do que eu aprendi na França. O 

arquiteto tem o que chamamos de missão completa, não é só fazer o projeto e entregar para 

o construtor, ou mesmo para o cliente. Procuramos participar do processo como um todo e 

para que isso ocorra acabamos interferindo mesmo no dia a dia da obra. Orientamos 

sempre para que a equipe de execução seja composta por empresas qualificadas, 

especializadas em determinado seguimento que vai atuar. Então da parte metálica não é 

simplesmente... porque tem muito serralheiro de periferia, que constrói, que faz galpão mas 

que não é o pessoal especializado, mesmo porque os projetos que nós fazemos, trabalham 

com uma linguagem conhecida, mas trabalham com uma maneira elaborada, então 

necessitam de pessoas que tenham condições dentro do conhecimento necessário de modo 

a atender as novas solicitações. Então acho que esta melhorando à cada dia esta área, mas 

tem que ser realmente com pessoas muito qualificadas. 

11. Abertura com venezianas, depende do projeto, veneziana basculante nas indústrias 

de alimentos com certeza, na empresa de engenharia janela de alumínio com vidro, maxiar, 

quando eles podem abrem totalmente, têm a vista que querem total, e o elemento vazado 

cerâmico, que também é muito usado. Também em situações específicas. Cores claras, 

natural e shed. Orientação e proteção das fachadas, depende do clima, varanda, a 

orientação é fundamental. Procuro privilegiar as faces sul para evitar insolação direta, 

radiação direta, que no local de trabalho isso é um problema, ter sol direto no funcionário 

tentando visualizar um painel de controle, coisas deste tipo, pode até causar um acidente 

pelo ofuscamento. Cobertura sempre metálica, praticamente 100% da cobertura é metálica. 

Climatização em ambiente industrial é praticamente nenhuma sempre natural e ventilação 

por efeito termossifão, onde o ar fresco entra pela parte de baixo e sai pela parte alta. O 

elemento vazado deixa o ar entrar por baixo e o shed se encarrega de fazer a troca, além da 

ventilação cruzada. Desempenho econômico temos que ter sempre, mas sem esquecer da 

qualidade espacial. 



	���

12. Usamos coletores solares para o aquecimento de água, mas, o principal é ventilação 

e iluminação, naturais isso em todos os projetos, não só na área industrial, construímos 

muito com estrutura metálica, e no presente temos dois projetos um deles é uma agência de 

publicidade, com fechamento metálico, em cobre, e há um painel que sobe e desce 

basculante que fecha e abre a fachada mas de forma manual.  



	�	�

APÊNDICE II 



	�
�

CURRÍCULO DOS ARQUITETOS ENTREVISTADOS 

ÉLIO MADEIRA – Formou-se em 1992 pela FAU/UFES. De 1992 a 1998, atuou no 

escritório Alexandre Feu Rosa Atelier de Arquitetura Ltda, na área de Gerência de Projetos e 

Administração Geral. Em 1998, fundou a empresa Elio Madeira Arquitetura Ltda., onde é 

sócio-gerente. Desde 2003, atua como professor de projeto de arquitetura e urbanismo na 

Faculdade Nacional – FINAC. Em 2006, atuou como professor da UFES, ministrando as 

seguintes disciplinas: Projeto de Arquitetura e Urbanismo IV, Desenho de Arquitetura I e 

Projeto de Graduação I. Os principais projetos industriais dos quais participou foram: 

1993 - Sede Industrial Brasvit. Cliente: Brasvit Civit - Serra/ES. Área: 6.815,96 m2; 

1993 - Usina Bomzom. Cliente: Bomzon Espírito Santo S.A. Apiacá /ES. Área: 2.925,39 m2; 

1995 - JDR Vitória Equipamentos S.A. Cliente: Xerox do Brasil Ltda. Estudo e Anteprojeto, 

Civit II -Serra/ES; 

1997 - Expansão da Fábrica de Itatiaia. Cliente: Xerox do Brasil Ltda. Itatiaia/RJ; 

1999 - Edifício Industrial – Refeitório. Cliente: JDR Vitória Equipamentos S.A., CIVIT - 

Serra/ES; 

1999 - Edifício Industrial, Importadora e Exportadora COIMEX, Projeto de Interiores/Layout, 

Enseada do Suá - Vitória/ES; 

2000 - Edifício Industrial.  Cliente: PW Export S/A, Projeto de Arquitetura, Colatina/ES; 

2000 - Edifício Industrial. Cliente: Rimo. Indústria e Comércio, Projeto de Arquitetura, 

Linhares/ES. 

SÉRGIO COELHO – Arquiteto, diretor da GCP. Formou-se em 1986 pela FAU/USP. Atuou 

na Inglaterra e em Portugal. Em 1989, atuou como arquiteto free-lancer para BDP e Watkins 

Gray International, em Londres.  De 1990 a 1993, atuou na GI Architects em Londres, 

Algarve e Lisboa.  

De 1993 a 1997, atuou na Promon Engenharia, em São Paulo.  Em 1997, fundou o escritório 

GCP Arquitetos, em São Paulo. Seus principais projetos industriais são:  

1993/97 - Fábrica de Motores da Volkswagen, em São Carlos. Fábrica da Hyundai, na 

Bahia;  

1997/98 - Fábrica da Renault, em São José dos Pinhais / participação com Promon 

Engenharia. Fábrica da CICA, em Rio Verde / GO; 

1999/00 - Usina Araucária da CSN, no Paraná. Indústria Netafim, em Ribeirão Preto/SP. 

Ponto Frio Megastore, em São Paulo /SP; 
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2001/02 - Centro de Distribuição do Ponto Frio, em Guarulhos/SP. Master Plan da fábrica da 

Arisco/ Unilever-Best Foods, em Goiânia/GO;  

2002/03 - Expansão da fábrica ADES da Unilever/Best Foods, em Pouso Alegre/MG. 

Expansão da fábrica de HPC Unilever Tortuguitas, na  Argentina.  Expansão da fábrica de 

HPC Unilever, em Indaiatuba/SP;  

2004/06 - Fábrica Valeo VSS, em Guarulhos/ SP. Master Plan e Parque Ecológico da fábrica 

John Deere, em Horizontina/RS. Fábrica de Tratores John Deere, em Montenegro/RS. 

Fábrica de Margarina da Sadia, em Uberlândia /MG. Expansão da fábrica Valeo VWS/VES, 

em Campinas/ SP; 

2007/08 - Expansão da fábrica Valeo VEC, em Itatiba/SP. Reforma e ampliação de Centro 

de Distribuição para SAPDC/ John Deere, em Campinas/SP. Nova fábrica de sabão em pó 

da Unilever, em Igarassú/PE. 

VALÉRIO PIETRARÓIA – Arquiteto formado pela FAU/USP em 1984, completou, em 1989, 

pós-graduação em Arquitetura de Equipamentos Culturais, na Escola de Arquitetura Paris-

Villeman. Foi coordenador do Projeto da Estação Lyon-Satolas, em Lyon, França, como 

chefe de projetos do escritório de Santiago Calatrava – Paris. No Ateliê Richard Plottier 

Arquitetos e Urbanistas, coordenou o Projeto da Indústria Péchiney em Dunkerquer, França, 

além do projeto do Centro de Treinamento da Indústria SICPA, em Genebra, Suíça. 


