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Resumo 
Este trabalho procurou estudar os principais sistemas estruturais existentes nos estádios 
utilizados na Copa do Mundo de Futebol, realizada na África do Sul, no ano de 2010, e 
organizada pela Federação Internacional de Futebol Associado – FIFA. Levaram-se em 
consideração aspectos qualitativos, tais como o tipo de material estrutural utilizado em 
cada estádio e os elementos estruturais presentes nas construções. O tema foi abordado 
de maneira ilustrativa, para que os alunos do curso de arquitetura e urbanismo possam 
observar alguns dos elementos que foram estudados na teoria. Dessa forma, diante da 
tecnologia empregada, os estádios construídos atualmente são verdadeiras casas de 
espetáculos, onde as pessoas prestigiam com conforto, tanto dos assentos, como das 
engenhosas coberturas, cujo material principal responsável é a união do aço com o 
concreto. 
Palavras-chave: sistemas estruturais, estádios, materiais estruturais. 
 

Introdução e Justificativa 

Desde a antiguidade o esporte esteve relacionado com a arquitetura e com a 

construção civil. Da maneira de como iniciou as construções, com a evolução da 

tecnologia, as arenas tornaram-se elementos monumentais admirados pelo mundo todo. 

Hoje os estádios são construídos exclusivamente para eventos esportivos, sendo 

também utilizados, posteriormente, como um marco para as cidades e como palcos de 

outras atividades de cada região (CORSINI, 2010). Dotados de tecnologias avançadas, 

tanto na imagem quando no sistema estrutural, o que poderá ser visto nos dez estádios 

descritos no decorrer do trabalho. 

Este estudo teórico possibilitará entender a função que cada sistema estrutural exerce na 

estrutura dos estádios, sendo possível prever as razões de seu uso em determinada situação. De 

um modo geral, visa abordar o tema sistemas estruturais de maneira clara e simplificada, 

complementando com várias fotografias das estruturas utilizadas nos estádios da Copa do Mundo 

de Futebol, realizada na África do Sul, em 2010. 

 

Objetivo 

Relatar os sistemas estruturais existentes nos estádios utilizados na Copa do 

Mundo de Futebol, realizada na África do Sul, em 2010, levando em consideração 

aspectos qualitativos, tais como o tipo de material estrutural utilizado em cada estádio e 

os elementos estruturais presentes nas construções. 
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Metodologia 

O objetivo principal deste trabalho foi atingido por intermédio de uma abordagem 

qualitativa descritiva dos estádios da Copa do Mundo de Futebol – 2010. Pode-se entender 

pesquisa qualitativa descritiva como aquela em que o objeto de estudo será analisado de forma 

aprofundada, observando suas características e relações com o entorno. 

Para que o objetivo anteriormente citado pudesse ser alcançado, foram executadas 

as seguintes atividades específicas: levantamento bibliográfico do tema, análise 

bibliográfica dos estádios e montagem do texto. 

 

Resultados – Desenvolvimento 

A Copa do Mundo de Futebol – 2010 foi a primeira sediada no continente africano. 

Os jogos aconteceram em dez estádios, sendo distribuídos entre nove cidades. Todos os 

estádios partiram da utilização de materiais que se adaptam as características climáticas 

e culturais da região. Na sequência serão demonstradas algumas das características 

construtivas de cada estádio. 

 

 Cidade: Johannesburg – Estádio: Soccer City 

A cobertura é estruturada por diversas treliças de aço em balanço, e essas por sua 

vez são apoiadas na treliça espacial em anel que circunda todo o estádio. A treliça 

espacial que circunda todo o estádio é formada por três cordas de seção circular sem 

costura e é apoiada por 12 shafts de concreto e por 16 colunas. Parte da estrutura de 

concreto armado das arquibancadas foi estendida para que circundassem o estádio, 

completando a forma elíptica. Imagem do estádio e detalhes na Figura 1. 

 
a b c 

Figura 1. a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da estrutura em aço; c) detalhe da 
estrutura em concreto armado. 
Fonte: http://omundodacopadomundo.wordpress.com/2010/03/09/soccer-city-johannesburg/ 
 
 Cidade: Johannesburg – Estádio: Ellis Park Stadium 

A estrutura, em aço, da cobertura é marcada pelas treliças em formato borboleta 

que seguem por toda a arquibancada. Há mais três treliças, nos cantos e no centro, 

acompanhando também a arquibancada. As terças são apoiadas nas treliças principais e 

nesta a cobertura de alumínio. A cada duas treliças, existe um pilar treliçado espacial, 
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com perfil tubular. Este passa por dentro da arquibancada e tem a função de estruturar 

toda a cobertura. Imagem do estádio e detalhes na Figura 2. 

 
a b c 

Figura 2. a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da fachada; c) Detalhe da estrutura de 
cobertura. 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=533616&page=5 
 

 Cidade: Bloemfontein – Estádio: Free State Stadium 

As arquibancadas são sustentadas a partir de enormes pilares em concreto pré-

moldado já com os degraus, e além disso existe no último degrau, um tipo de viga 

treliçada de aço, com banzo inferior em arco. Esta funciona como elemento estrutural e 

arquitetônico. A cobertura, feita em aço, é formada por vigas treliçadas no sentido menor, 

enquanto que no sentido maior possui terças para amarrar o conjunto. Na parte externa 

do estádio, o pilar que estrutura a arquibancada, chega até o início da cobertura. Dessa 

forma, são colocados como se fossem pilares treliçados, ligando o pilar de concreto pré-

moldado com a cobertura. Um detalhe marcante nessa cobertura, são as laterais 

fechadas, suponho que isso tenha sido implantado devido aos fortes ventos dessa região. 

Imagem do estádio e detalhes na Figura 3. 

 
a b c 

Figura 3. a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da estrutura em concreto armado; c) 
Detalhe da estrutura de cobertura. 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=533585&page=2 
 

 Cidade: Pretória – Estádio: Loftus Versfeld 

Toda a estrutura do estádio é em concreto pré-moldado, enquanto que o 

revestimento de vedação é feita com tijolos cerâmicos, contrastando com o concreto. A 

cobertura foi feita em aço, com treliças no sentido menor e quatro de fora a fora 

distribuídas na extremidade e no centro, no sentido maior. Entre as treliças existe como 
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se fosse um tipo de viga vierendeel, cujos nós são rígidos, que ajudam no enrijecimento 

da estrutura. Além disso os contraventamentos são fixados abaixo da estrutura. Imagem 

do estádio e detalhes na Figura 4. 

 
a b c 

Figura 4. a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da fachada em execução; c) Detalhe da 
estrutura da cobertura. 
Fonte: http://www.skyscanner.net/news/Loftus_Versfeld_stadium.jpg 
 

 Cidade do Cabo – Estádio: Green Point Stadium 

A estrutura principal do estádio é em concreto armado. Em conjunto, é fixado nessa 

estrutura perfis em aço revestido com uma membrana, formando uma casca que envolve 

todo o estádio. A arquibancada é formada por três níveis em concreto pré-moldado. O 

diferencial desse estádio são dois anéis, um colocado ao final dos pilares, acompanhando 

a curvatura, e outro que delimita a arquibancada. O anel superior é fixado na extremidade 

do pilar através de ligação flexível, enquanto que o anel inferior é fixado através de um 

suporte em aço colocado na “espera” em aço deixado no pilar, parafusado, tornando a 

ligação rígida. A estrutura externa é uma combinação de telhado suspenso com sistema 

de treliças radiais. Imagem do estádio e detalhes na Figura 5. 

 
a b c 

Figura 5: a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe dos pilares de concreto armado; c) Detalhe 
da malha de aço. 
Fonte: http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/10215/greenpoint-stadium-south-africa-world-cup-
2010.html 
 

 Cidade: Port Elizabeth – Estádio: Nelson Mandela Bay 

A fundação foi feita em concreto armado, enquanto que as arquibancadas são em 

concreto pré-moldado. Toda a estrutura da cobertura é em aço com perfis tubulares. 

Montada in loco, foram fixadas na estrutura em concreto. Todas as treliças, em formato de 

folha, se convergem em direção ao centro do estádio. Ao redor possui um anel, o qual 

tensionado, tende puxar toda a estrutura para dentro do estádio. Entretanto, interior a ele 
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tem outro anel, agora de compressão, que comprime estabilizando a estrutura. Imagem 

do estádio e detalhes na Figura 6. 

 
a b c 

Figura 6: a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da estrutura em pré-moldado; c) Detalhe 
da estrutura de cobertura. 
Fonte: http://www.betheredothat.co.za/sustainable-income-needed-for-nelson-mandela-bay-stadium/ 
 

 Cidade: Nelspruit – Estádio: Mbombeela Stadium 

As arquibancadas em concreto pré-moldado são distribuídas em três níveis. A 

maior característica do estádio são os 18 pilares pré-moldados em concreto distribuídos 

ao redor do estádio. Saem do chão como se fossem as quatro patas da girafa, e em certa 

altura se unem, formando o corpo, até chegar à arquibancada. Em seu topo é fixado uma 

estrutura em aço, perfil tubular de cor laranja, para dar apoio e chegar à altura da 

cobertura. A cobertura cobre a maior parte da arquibancada. Feita em aço, as vigas 

treliçadas são as principais, e saem de cada pilar “girafa” seguindo em direção ao centro 

do estádio. Nos cantos, que não tem pilares, as treliças em aço são apoiadas em quatro 

barras tubulares que saem das laterais e se unem ao centro. Imagem do estádio e 

detalhes na Figura 7. 

 
a b c 

Figura 7: a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da estrutura em pré-moldado; c) Detalhe 
da estrutura da cobertura. 
Fonte: http://copadomundo.uol.com.br/2010/a-copa/sedes-e-estadios/mbombela-stadium.jhtm 
 

 Cidade: Durban – Estádio: Moses Mabhida 

Com desenho em formato ovalado, a arena caracteriza-se pelo arco estrutural em aço, oco 

e em formato de “Y”. O arco é formado por 56 seções. Além da função estrutural desempenhada 

pelo grande arco, acrescenta-se o caráter simbólico. Essa inspiração veio da bandeira da África 

do Sul, que tem no centro, em verde, a letra “Y” na horizontal, representando, de forma 

metafórica, a superação do país após o regime Apartheid. A arquibancada foi construída com 

vigas e pilares principais em concreto armado que recebem os degraus em concreto pré-moldado. 

A ligação dos cabos foi feita através de ligações rígidas e flexíveis. Quando ligadas à cobertura e 
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aos anéis de compressão e tração, a ligação é rígida. Já na ligação com a estrutura em arco “Y” é 

flexível. O anel que circunda todo o estádio funciona como um anel de compressão. Já o anel 

interno, onde é feito a ligação de parte dos cabos é um anel tensionado. Imagem do estádio e 

detalhes na Figura 8. 

 
a b c 

Figura 8: a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe de execução; c) Detalhe do arco e dos 
cabos. 
Fonte: http://esportefun.blogspot.com/2010/06/todas-as-cidades-e-estaidos-que.html 
 

 Cidade: Rustenburg – Estádio: Royal Bafokeng Sports Palace 

As arquibancadas foram feitas em concreto pré-moldado, com alguns pilares 

principais em concreto armado, moldado in loco. Neste estádio, além dessa estrutura 

foram colocadas abaixo dos degraus da arquibancada mãos francesas em aço. Com perfil 

tubular, a mão francesa tem a função de enrijecer a estrutura da arquibancada. As vigas 

de sustentação da arquibancada, feitas em aço, foram apoiadas na laje acima aos 

camarotes e no pilar de aço, vindo do chão pertencente à cobertura. Sendo assim são 

dependentes um do outro. A cobertura protege apenas uma arquibancada. Formada a 

partir dos pilares, que também auxiliam na sustentação, estes sobem até a altura onde 

começa o forro. Imagem do estádio e detalhes na Figura 9. 

 
b a c 

Figura 9: a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da estrutura em concreto armado; c) 
detalhe da estrutura de cobertura. 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=480027&page=21 
 

 Cidade: Polokwane – Estádio: Peter Mokaba 

A arquibancada foi construída com vigas principais em concreto armado, com 

design diferenciado na confecção do pilar, representando galhos do Baobá. Os degraus 

da arquibancada são em concreto pré-moldado. Outro detalhe na arquibancada são os 

contraventamentos, em concreto pré-moldado, colocado intercalados iniciando pelo 
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centro. A cobertura é formada por treliças de perfil tubular em aço. Dispostas na 

transversal recebem, acima, barras em aço que travam a estrutura. Enquanto que abaixo 

de algumas, distribuídas intercaladas, mãos francesas são colocadas com a função de 

travamento do arco. Além disso, também intercalados estão os contraventamentos. Acima 

dessa estrutura de treliças, há uma treliça espacial triangular, esta treliça tem a função 

estrutural de travar a cobertura, principalmente devido à sucção do vento. Imagem do 

estádio e detalhes na Figura 10. 

 
a b c 

Figura 10: a) Vista aérea do estádio; b) Detalhe da arquibancada em pré-moldado; c) 
Detalhe da treliça espacial. 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=533592&page=4 
 

Discussão 

Amplos e modernos, os estádios construídos na África do Sul estão aptos para 

receber, além do futebol, competições de rúgbi, muito praticado no continente africano 

(COZZA, 2010). 

Em geral, a fundação dos estádios foi feita em concreto armado, enquanto que a 

superestrutura em sua maior parte utilizou o concreto pré-moldado, mesclando algumas 

vezes com o aço. As imensas e engenhosas coberturas destacaram as edificações. 

Construídas normalmente em aço, o material se destaca por permitir a confecção dos 

grandes vãos e de poder ser concluída em tempo reduzido. 

A maior parte dos estádios conseguiu aumentar temporariamente a capacidade de 

assentos devido à versatilidade do aço, principalmente com a qualidade de não impactar 

a estrutura da edificação. Esses estádios são considerados como monumentos e atração 

para as cidades, devido à alta tecnologia da construção civil e das empresas 

responsáveis pela tecnologia eletrônica, as quais renovaram os sistemas de iluminação e 

áudio-visual. 

Dessa forma, mesmo com o receio de se tornarem “elefantes brancos”, o mesmo 

que está acontecendo com a preparação da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, não 

deixam de serem verdadeiros monumentos arquitetônicos. 
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Conclusão 

A disciplina Sistemas Estruturais, enfatizada neste trabalho, considera que todo 

arquiteto deve conhecer os tipos de sistemas estruturais existentes, saber como seus 

elementos se comportam e estar capacitado a apresentar seu pré-dimensionamento. 

Diante disso, é de extrema importância que o profissional envolvido no projeto estrutural 

tenha a habilidade de visualizar e compreender o comportamento das estruturas em 

diferentes circunstâncias, e como a forma da estrutura vai influenciar no seu 

comportamento. Assim, este trabalho pretende contribuir para a junção entre a 

engenharia e a arquitetura, levando em consideração os aspectos qualitativos dos 

sistemas estruturais analisados. Dessa forma, diante da tecnologia, os estádios 

construídos atualmente são verdadeiras casas de espetáculos, onde as pessoas 

prestigiam com conforto, tanto dos assentos, como das engenhosas coberturas, cujo 

material principal responsável é a união do aço com o concreto. 
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Resumo 
Os países europeus são os pioneiros na utilização do pavimento intertravado de concreto, 
alguns exemplos desses países são: Alemanha, França, Bélgica e Holanda. Somente a 
partir da década de 1970 é que o Canadá e Estados Unidos começaram a aparecer tanto 
na exportação de equipamentos de fabricação, como na utilização deste tipo de 
pavimento. Nos dias atuais, a demanda pelo pavimento intertravado também é observada 
em outros países europeus, assim como na Austrália, África do Sul, Japão, Colômbia e 
Brasil. Dessa forma, neste trabalho serão apresentadas as principais características da 
estrutura do pavimento intertravado de concreto. Para isso serão descritas as 
características básicas de cada um dos elementos componentes da estrutura do 
pavimento intertravado: subleito, sub-base, base, camada de assentamento, camada de 
rolamento e contenção lateral. Espera-se apresentar a importância da estrutura do 
pavimento intertravado, principalmente pelo fato da camada de rolamento (composta por 
peças de concreto denominadas pavers) não atuar sozinha no suporte das cargas 
provenientes do tráfego. 
Palavras-chave: pavimento intertravado, estrutura, concreto. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Os pavimentos intertravados de concreto se desenvolveram a tal ponto que se 

pode afirmar não existir sequer um nicho da engenharia que não tenha sido permeado por 

este tipo de pavimento, entre os quais podemos citar: pátios, calçadas, praças, ruas, 

caminhos, rodovias, pisos industriais, portos, aeroportos, e em quase todos os lugares do 

mundo, em maior ou menor quantidade. 

Conforme Hallack (2001) uma grande vantagem do pavimento intertravado é a 

facilidade e rapidez de colocação e manutenção, onde os pavers são encaixados sem a 

necessidade de argamassa e de mão de obra especializada, e podem ser retirados e 

recolocados sempre que precisarem fazer reparos no subsolo. Adaptam-se às ruas 

íngremes ou curvas, é um sistema construtivo e não somente um piso. Além disso, os 

pavers (peças maciças de concreto) podem ser enquadrados como aliados do meio 

ambiente, se considerarmos que são totalmente recicláveis ao fim de sua vida útil, exigem 

menor espessura da estrutura (base e sub-base), portanto menor agressão ao solo e 

finalmente, a produção do concreto é bem menos poluente que a fabricação do asfalto. 
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De acordo com Arena et al (2001), o pavimento de asfalto é mais nocivo para o 

ambiente do que o de concreto, sobre tudo quando se incluem as atividades de 

manutenção e repavimentação necessárias para ter durabilidades comparáveis. No caso 

do pavimento de asfalto, o elemento que mais contribui para as emissões de poluentes é 

a maior quantidade de agregados requerido na sub-base e base, justamente por maiores 

necessidades de transporte, colocação e escavação do terreno por veículos motorizados. 

A base do pavimento de concreto é bem menor, e pelo que resulta, neste sistema, 

o cimento é o elemento mais impactante. 

Dessa forma, o pavimento intertravado de concreto, neste contexto está sendo 

considerado como mais uma alternativa moderna, viável, racional, com eficácia técnica e 

econômica. 

 

Objetivo 

Relatar as características da estrutura do pavimento intertravado de concreto, onde 

de maneira geral serão apresentados todos os elementos que compõem a estrutura do 

pavimento intertravado de concreto, abordando as características básicas de cada um 

destes elementos. Espera-se apresentar a importância da estrutura do pavimento 

intertravado, principalmente pelo fato da camada de rolamento (composta por peças de 

concreto – pavers) não atuar sozinha no suporte das cargas provenientes do tráfego. 

 

Metodologia 

O objetivo principal deste trabalho foi atingido por intermédio de uma abordagem 

descritiva dos elementos que compõem a estrutura do pavimento intertravado de 

concreto. 

Para que o objetivo anteriormente apresentado pudesse ser alcançado, foram 

executadas as seguintes atividades específicas: 

a) levantamento bibliográfico do tema; 

b) análise dos elementos que compõem a estrutura do pavimento intertravado de 

concreto; 

c) montagem do texto. 

 

Resultados – Desenvolvimento 

Segundo Senço (1997), o pavimento é a estrutura construída sobre a 

terraplenagem e destinada, econômica, técnica e simultaneamente a: 

a) resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011  225

b) melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança; 

c) resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável a superfície de 

rolamento. 

A camada de rolamento do pavimento intertravado é formada por pavers (peças 

maciças de concreto) que compõem um revestimento de grande durabilidade e 

resistência, assentados sobre uma camada delgada de areia. Este revestimento deve ser 

capaz de suportar as cargas e as tensões provocadas pelo tráfego protegendo a camada 

de base do desgaste por abrasão e a mantendo com baixos níveis de umidade permitindo 

melhor estabilidade do material constituinte (HALLACK, 1998). 

A estrutura final do pavimento intertravado é composta, normalmente, com os 

seguintes elementos apresentados na Figura 1. 

BASE

SUB-BASE

SUBLEITO

Contenção lateral

Peças pré-moldadas de concreto

Areia de assentamento

 

Figura 1 – Elementos que compõem o pavimento intertravado (ABCP, 2001). 

 

Serão descritos, a seguir, as características básicas de cada um destes elementos 

componentes da Figura 1, com seus aspectos construtivos e algumas especificações para 

o controle de execução. 

 

 Subleito 

O subleito (estrutura final de terraplenagem sobre a qual será executado o 

pavimento) deve estar regularizado e compactado, na cota de projeto, antes da colocação 

das camadas posteriores. É a fundação do pavimento e suporta as cargas provenientes 

do tráfego (Figura 2). O subleito deve se estender para além dos confinamentos laterais. 
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Figura 2 – Subleito recebendo cargas provenientes do tráfego (ABCP, 2001). 

 

 Sub-base 

A sub-base poderá ser granular, solo escolhido ou solo-brita, por exemplo, ou 

tratado com aditivos, tais como o solo melhorado com cimento Portland. 

Conforme Carvalho (1998), o material de sub-base também será definido pelo valor 

de ISC mínimo necessário, que, juntamente com a espessura da camada, será função do 

tráfego e das condições de suporte de subleito. 

 

 Base 

A camada de base é o componente estrutural que recebe as tensões distribuídas 

pela camada de revestimento. Sua função principal é proteger estruturalmente o subleito 

das cargas externas, evitando dessa forma deformações de caráter permanente e uma 

consequente deterioração do pavimento intertravado. 

 

 Camada de assentamento 

O principal objetivo da camada de assentamento é servir de base para o 

assentamento dos pavers. Também, espera-se que essa camada venha proporcionar 

uma superfície regular onde se possam colocar os pavers e acomodar suas eventuais 

tolerâncias dimensionais. 

A seleção da areia que irá compor a camada de assentamento e o rejunte dos 

pavers deverá levar em consideração a disponibilidade local, porém em nenhuma 

hipótese deverá comprometer a função estrutural do pavimento. 

Assim, tudo indica que alguns dos defeitos prematuros do pavimento intertravado 

estão direta ou indiretamente relacionados com a qualidade ou má execução da camada 

de assentamento de areia e rejuntamento dos pavers. 
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 Camada de rolamento 

A camada de rolamento compreende três etapas de execução: 

1) assentamento de pavers; 

2) acabamento junto as bordas e meios fios ou qualquer interrupção na pavimentação 

intertravada (bueiros, caixas de inspeção, etc.); 

3) vibração sobre os pavers na área já executada. 

O assentamento dos pavers deve ser feito evitando qualquer deslocamento das 

peças já assentadas, bem como irregularidades na camada de assentamento. O 

assentamento deve desenvolver-se ao longo de toda a seção transversal, mantendo-se 

os pavers da frente em linha reta (ver Figura 3), seja perpendicular à longitudinal ou 

ligeiramente oblíqua. 

Vale enfatizar que em alguns países que utilizam esta técnica há mais tempo, o 

assentamento dos pavers pode ser realizado por meio de equipamentos automatizados, 

conforme apresenta a Figura 4. 

               

 

 

 

Figura 3 – Assentamento 
manual de pavers (ABCP, 
2001). 

Figura 4 – Assentamento 
mecanizado de pavers – 
Alemanha (ABCP, 2001). 

O tipo de arranjo para assentamento escolhido definirá a aparência estética do 

pavimento intertravado. Não há consenso entre os pesquisadores sobre a interferência do 

formato dos pavers no desempenho do pavimento intertravado. Na sequência, a Figura 

5a-b-c mostra os tipos de arranjos mais utilizados no pavimento intertravado. 
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Figura 5 – Assentamentos típicos: a) espinha de peixe; b) fileira ou corredor; c) trama 

(ABCP, 2001). 

 

Segundo Hallack (1998) a camada de rolamento possui função estrutural devido à 

rigidez do concreto e também ao sistema de intertravamento dos pavers. Porém, existe 

uma pequena deformação no pavimento intertravado no início de sua utilização oriunda 

da acomodação inicial da camada de assentamento. 

 

 Contenção lateral 

O confinamento lateral, externo e interno, garante tal condição quando houver um 

rejuntamento efetivo das peças de concreto. 

O confinamento externo deve ser conseguido por colocação prévia de meios-fios, 

por sarjetas ou travões (dispositivos de concreto de durabilidade equivalente à das 

peças), escorados de forma que suportem os esforços horizontais. Os meios-fios, quando 

da existência de passeio constituído antes do assentamento dos pavers, são suficientes 

para cumprir as funções de confinamento, tanto na fase de compactação dos pavers 

como durante o funcionamento do pavimento (MADRID, 1999). 

 

Discussão 

A camada de areia serve de base para o assentamento dos pavers de concreto. 

Ela deve proporcionar uma superfície regular onde se possam assentar as peças e 

acomodar suas tolerâncias dimensionais de fabricação e aquelas relativas à regularidade 

da superfície de rolamento do pavimento. A camada de areia funciona também como uma 

barreira à propagação de eventuais fissuras da base e como fonte de areia para 

preencher as partes mais baixas das juntas. 

Diante disso, as vantagens e a simplicidade dos processos de construção e 

controle dos pavimentos intertravados são conhecidas pelo meio técnico: qualidades 

estéticas, versatilidade do material, facilidade de estocagem e homogeneidade. 

No entanto, algumas de suas propriedades merecem ser ressaltadas: permitem a 

utilização imediata do pavimento; impedem a transmissão e o aparecimento na superfície 

do pavimento de eventuais trincas das camadas de base; têm a capacidade de manter a 
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continuidade do pavimento mesmo quando sujeitos a acomodações do subleito; permitem 

fácil reparação quando ocorre assentamento do subleito que comprometa a capacidade 

estrutural do pavimento; há facilidade de acesso às instalações de serviços subterrâneas 

e posterior reparo, sem marcas visíveis; permitem a reutilização das peças de concreto; 

são de fácil execução; as peças de concreto são de alta qualidade, o que lhes confere 

durabilidade e resistência à abrasão, indispensáveis aos pavimentos industriais e 

portuários; resistem ao ataque de óleos e ao derramamento de combustíveis; requerem 

pouca ou nenhuma manutenção; não exigem mão de obra especializada e nem de 

equipamentos especiais, o que permite criar várias frentes de trabalho e economia de 

tempo de construção; os materiais utilizados na construção chegam à obra já prontos 

para aplicação, sem necessidade do emprego de processos térmicos ou químicos; podem 

ter simultaneamente grande capacidade estrutural e valor paisagístico; facilitam a 

incorporação de sinalização horizontal pela utilização de peças coloridas; o controle de 

qualidade dos materiais empregados (peças de concreto, areias etc.) pode ser feito em 

seus próprios centros de produção; propiciam visibilidade superior à das superfícies de 

asfalto, tanto à luz do dia quanto à luz artificial, independentemente de sua coloração. 

Ainda assim, os pavers de concreto apresentam menor absorção da luz solar, o que evita 

o desconforto da elevação exagerada da temperatura ambiente como ocorre com os 

pavimentos de cores escuras, além de ser o pavimento mais permeável, propiciando 

microdrenagem das águas pluviais. 

No pavimento intertravado, os pavers de concreto comportam-se como uma 

camada flexível e única devido à propriedade de intertravamento das peças. É o 

intertravamento que proporciona resistência a estes pavimentos e os diferem dos demais. 

Depois de intertravadas, as peças do pavimento adquirem a capacidade de resistir a 

movimentos de deslocamento individual, seja ele vertical, horizontal, ou de rotação em 

relação a suas peças vizinhas. Um bom travamento confere aos pavers de concreto a 

capacidade de transmitir as cargas superficiais aplicadas em pequenas áreas, ampliando-

as a áreas mais extensas nas camadas de base, mantendo as tensões no subleito dentro 

de limites admissíveis. 

A propriedade de distribuição das cargas vai melhorando com a utilização do 

pavimento. A camada de rolamento vai adquirindo maior rigidez, e as peças de concreto 

deixam de constituir uma mera camada de rolamento para transformar-se numa camada 

estrutural. O preenchimento das juntas com areia promove diminuição das deflexões e 

aumento da capacidade de suporte do revestimento do pavimento. Porém, é necessário 

que exista uma capacidade adequada de suporte da base para o desenvolvimento do 
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intertravamento. No entanto, há indicações de que uma rigidez muito elevada da base 

possa inibir a ocorrência do fenômeno. 

 

Conclusão 

O pavimento intertravado de concreto tem inúmeras vantagens em relação aos 

demais tipos de pavimentação. Contudo, a camada de rolamento composta pelos pavers 

de concreto não atua sozinha, por isso, é de fundamental importância dimensionar 

corretamente as camadas que suportarão as cargas provenientes do tráfego, para se 

obter um pavimento adequado ao uso final. Para se dimensionar um pavimento 

intertravado são necessários alguns dados de projeto, tais como: 

a) Índice de Suporte Califórnia (CBR): determina a capacidade de suporte do solo; 

b) Cargas: tipo de carga que atuará no pavimento (móvel ou estática), a magnitude ou 

quantidade, a frequência e a configuração; 

c) Período de projeto a ser adotado (anos). 

Dessa maneira, todo pavimento intertravado requer cuidados específicos, tanto na 

utilização quanto na manutenção. Baseado nisso, é importante que saibamos cuidar e 

identificar os problemas que venham a ocorrer no pavimento intertravado com pavers de 

concreto. 
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Resumo 
Este artigo visa à discussão sobre a habitação social em cidades médias brasileiras, 
refletindo sobre características de seus moradores e aspectos de conforto ambiental. 
Tem-se como estudo de caso a cidade de Presidente Prudente, no interior do Estado de 
São Paulo, por meio de um dos empreendimentos executados com financiamento do 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR), do Governo Federal, o Conjunto 
Residencial Atalaia. Análise pós-ocupacional embasa a pesquisa, cuja metodologia foi de 
levantamento in loco, por meio de entrevistas com moradores do conjunto, tabulação e 
reflexão sobre os resultados. Assim, busca-se contribuir para a discussão a aspectos 
arquitetônicos, urbanos e políticos voltados à habitação de interesse social. 
Palavras-chave: Habitação de interesse social, Programa de Arrendamento Residencial, 
Avaliação pós- ocupacional 
 

 

1 Introdução 

 Este artigo busca discutir a habitação social executada por meio de 

financiamento do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, da Caixa Econômica 

Federal, tendo como estudo de caso o Conjunto Residencial Atalaia, em Presidente 

Prudente, cidade no interior do Estado de São Paulo. 

 O Programa de Arrendamento Residencial foi criado no segundo mandato do 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em 1999. As características desse 

programa buscavam modificar as conseqüências causadas pelos planos e programas de 

promoção de habitação social anteriores, com pequeno percentual de beneficiários 

originais fixados nas unidades, em enormes conjuntos construídos na franja urbana, com 

alteração na estrutura da paisagem urbana de grande parte das cidades brasileiras. A 

partir de 1995, na Presidência de Fernando Henrique Cardoso, e impulsionado pela 

Conferência HABITAT II da ONU, em 1996, a questão habitacional passou a ser tratada 

com maior importância. Em 1999, foi criado o Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), instituído por meio da Medida Provisória n°.1.823/1999 e ratificado pela 

aprovação da Lei Federal n°.10.1888/2001. 

 A pesquisa que embasa este artigo buscou compreender a habitação social no 

Brasil e sua inserção em Presidente Prudente-SP, chegando até a execução de 
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empreendimentos financiados pelo Programa de Arrendamento Residencial – PAR, 

tendo como estudo de caso o Conjunto Residencial Atalaia. 

 

2 Objetivos 

 O objetivo desta pesquisa foi levantar a inserção do Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) em Presidente Prudente. Possui como foco de estudo o Conjunto 

Habitacional Atalaia, um dos cinco empreendimentos do PAR na cidade, e investigar as 

características de seus moradores e aspectos de conforto ambiental do condomínio. 

 

3 Metodologia 

A metodologia seguida foi baseada em pesquisas bibliográficas, documentais e de 

campo. O levantamento bibliográfico está baseado em conceitos sobre expansão e 

segregação urbana, habitação social, políticas públicas de habitação. As pesquisas de 

campo incluíram levantamentos de dados sobre a implantação e entrevistas com os 

moradores do condomínio. Em relação aos documentos, o processo de aprovação do 

empreendimento foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.  

 

4 Discussão 

 O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) foi criado pelo Governo 

Federal em 1999. A Política Nacional de Habitação, em vigor à época, apresentava como 

aspectos básicos o foco ao atendimento das camadas populacionais de baixa renda e a 

busca pelo aumento do controle social na gestão dos programas federais de habitação. 

Essa política estava apoiada na descentralização da execução de programas de 

habitação, saneamento e infraestrutura, atentando às diferenças regionais da sociedade 

e suas demandas. 

 Nessa perspectiva, o PAR visava ao financiamento habitacional para população 

com renda de até seis salários mínimos, cuja principal diferença desse programa aos 

demais consistia na não aquisição direta do imóvel, por meio da figura do arrendamento, 

no qual o arrendatário tem a opção de compra após transcorrido tempo determinado de 

residência no imóvel. Esse programa foi instituído por meio da Medida Provisória 

n°.1.823/1999, e, em 2001, aprovado por meio da Lei n°.10.188, sem alterações. Sendo 

que poderia apresentar diversas modalidades de empreendimentos, mas visava 

exclusivamente a promover unidades residenciais em municípios com população urbana 

com mais de 100 mil habitantes (HONDA, 2011). 
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 Os projetos dos empreendimentos poderiam ser horizontais ou verticais; 

adquiridos na planta, em construção, concluídos ou para reforma; em forma de 

condomínio ou loteamento; mas a prioridade deveria ser dada para implantação em 

locais inseridos na malha urbana, na tentativa de ocupação de vazios urbanos, em áreas 

com urbanização sedimentada, com obrigatoriedade de infraestrutura mínima (vias de 

acesso, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo sólido, 

rede de energia elétrica, transporte urbano público). 

 São vários os agentes participantes do Programa de Arrendamento Residencial: 

a Caixa Econômica Federal como executor (operacionalização), o Governo Federal como 

gestor, além de outros entes públicos e privados. O envolvimento dos Poderes Públicos 

municipais seria necessário, visando a facilitar a implementação dos projetos, indicando 

áreas priorizadas para sua implantação e fornecendo informações sobre demanda 

(CAIXA, 2008). 

 A normatização do PAR, por meio da CAIXA, apresentava padrão mínimo de 

acabamento das unidades, com habitações de 2 dormitórios e área útil mínima de 37m². 

Verificavam-se dois valores de aquisição à moradia do PAR – “especificação padrão” e 

“especificação mínima”, cuja diferenciação baseava-se no público destinatário como 

arrendatário, sendo que, originalmente, o primeiro era para renda de até 6 salários 

mínimos, ou 8, se militares, policiais ou profissionais da segurança pública, conhecido 

como PAR 1; e o segundo para renda de até 4 salários mínimos, PAR 2. Independente 

da tipologia arquitetônica ou do padrão/valor do imóvel, era determinado que a 

quantidade de unidades por empreendimentos não deveria ultrapassar 160, com o 

número máximo de 500 unidades em um raio de 2km. Os limites deviam-se a incentivar 

conjuntos dentro da malha urbana, principalmente na ocupação de vazios urbanos, e 

facilitar a administração dos conjuntos. 

 A partir de 2003, com a mudança de Governo Federal e a criação do Ministério 

das Cidades (MCidades), a gestão do PAR passou a esse Ministério, ocorrendo 

alterações no programa, como o valor máximo da unidade habitacional e o prazo de 

opção de compra, que passou de 15 anos para aquisição a partir do 60°. mês de 

arrendamento. Outra alteração significativa foi a tendência dos locais de implantação dos 

empreendimentos na franja urbana. Em março de 2009, o Governo Federal lançou o 

‘Programa Minha Casa Minha Vida’ (PMCMV), buscando incentivar a produção e a 

aquisição de unidades habitacionais voltadas a famílias com renda de até dez (10) 

salários mínimos. Isso fez com que o PAR fosse deixado em segundo plano. 
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 Entre os anos de 2003 e 2006, no município de Presidente Prudente, cinco (5) 

empreendimentos foram aprovados e construídos nos moldes do PAR, com 

características distintas, para os dois patamares de renda estipulados pelo programa: 

PAR 1 e PAR 2. A busca pelo programa nessa cidade foi iniciada por agentes privados 

(construtoras, imobiliárias e proprietários de terras), interessados em investir no mercado 

de habitação social. A distribuição espacial na malha urbana está baseada na 

disponibilidade de áreas privadas, sem relação com déficit habitacional setorizado, 

disponibilidade de serviços e/ou equipamentos urbanos, ou outro levantamento 

elaborado. A Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, nos processos do PAR, 

participou apenas com aprovação dos projetos junto à Secretaria de Planejamento, e 

colaborou com parte dos cadastramentos de interessados (HONDA, 2011). O primeiro 

projeto com financiamento do PAR em Presidente Prudente foi o Conjunto Residencial 

Bela Vista, em novembro de 2003. A partir de então, Conjunto Residencial Atalaia 

(dez.2003), Conjunto Residencial Laura (dez.2003), Conjunto Residencial Esmeralda 

(set.2004) e Conjunto Residencial Monte Carlo (out.2006). 

 

4.1 Conjunto Residencial Atalaia e Avaliação Pós-Ocupacional 

 O Conjunto Residencial Atalaia foi executado como condomínio fechado, 

havendo onze edifícios multifamiliares de quatro pavimentos, e cada pavimento com 

quatro apartamentos, totalizando 176 unidades habitacionais. O condomínio possui 

estrutura linear de assentamento e área de lazer comum aos moradores (figura 1), 

ocupando um vazio urbano. Cada unidade habitacional possui dois dormitórios, sala de 

estar integrada com a sala de jantar, banheiro, cozinha com lavanderia anexa num total 

de 42m². 

 A fim de obter dados reais das condições que se encontram o condomínio e 

seus moradores foi realizada entrevista com 32 moradores, ou seja, moradores adultos 

de 18% das unidades, escolhidos aleatoriamente, com questões objetivas. A amostra de 

entrevistados compôs-se de 43% de homens e 57% de mulheres, dos quais 83% 

apresentavam idade entre 26 e 45 anos. 
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 O conjunto residencial foi aprovado junto à Secretaria de Planejamento, 

Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 

em dezembro de 2003, e implantado em 2004, totalizando seis anos no momento desta 

pesquisa. Entre os moradores entrevistados, como pode ser verificado no gráfico abaixo 

(gráfico 1), 60% afirmaram residir no empreendimento desde a entrega das unidades. No 

entanto, 31% dos moradores entrevistados informaram que residem no conjunto 

habitacional há dois anos ou menos, caracterizando um desacordo com a proposta do 

programa que seria a permanência do morador durante o período de arrendamento 

evitando a evasão, compra ilegal da chave, entre outros problemas. 

 

 

 Dentre esses moradores, apesar do grande percentual de entrevistados com 

idade acima de 26 anos (83%), 74% residiam na casa dos pais antes de se mudar para o 

Residencial Atalaia, enquanto apenas 26% eram responsáveis por residência alugada 

(gráfico 2). Durante o período da pesquisa, pode-se constatar a presença de jovens 

casais sem filhos ou com filhos pequenos. Em relação aos moradores das unidades, na 

grande maioria, são famílias com duas ou mais pessoas (gráfico 3). 
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 O nível de escolaridade dos moradores entrevistados demonstra alto percentual 

de população com formação superior e pequeno percentual de população com baixa 

escolaridade (gráfico 4), diferindo das médias nacional e estadual para população de 

baixa renda, foco da habitação social. No entanto, o nível de escolaridade está de acordo 

com o percentual de chefes de família com emprego registrado, conforme consta no 

gráfico 5, sendo que 87% dos moradores entrevistados afirmaram que a família é 

chefiada por um homem, mas que em apenas 8% das famílias a renda é composta por 

uma única pessoa (gráfico 6).  

 

      

 

 Uma das exigências do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 

programa de financiamento do Conjunto Residencial Atalaia, empreendimento analisado, 

é a renda familiar. Essa deve ser de até seis salários mínimos. Por meio das entrevistas, 

pode-se verificar que apenas 23% das famílias se enquadram na faixa de renda exigida, 

conforme pode ser verificado no gráfico 7. Esse fato demonstra um descontrole do 

programa pela Caixa Econômica Federal, restringindo as oportunidades de moradia a 

famílias foco desse programa. 
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 A fim de conhecer as qualidades e os eventuais problemas arquitetônicos do 

Conjunto Residencial Atalaia, foi realizada uma pesquisa de pós-ocupação, por meio de 

um questionário que abordou temas relacionados a conforto térmico, acústico e luminoso 

nos apartamentos, segurança e localização na malha urbana. Os questionários foram 

direcionados aos moradores ouvidos no primeiro levantamento. Esse questionário visou 

a conhecer a opinião dos moradores sobre o condomínio e as unidades residenciais. 

 O gráfico a seguir (gráfico 8) trata da sensação de segurança que o morador tem 

em relação ao condomínio. Embora a avaliação tenha sido positiva, junto ao condomínio 

existe uma extensa área vazia e, pouco tempo depois da aplicação dos questionários 

desta pesquisa, um morador relatou que um dos apartamentos foi assaltado. Outro ponto 

avaliado junto com a segurança é a localização do condomínio, que também foi positiva 

por haver vias rápidas de acesso. 

 

 

 O sistema construtivo dos apartamentos é de alvenaria tradicional, com 

implantação dos edifícios em posição favorável ao vento predominante na cidade de 

Presidente Prudente. Esses fatos colaboram no resultado da avaliação do conforto 

térmico das unidades, onde 72% dos moradores afirmam que seus apartamentos 

possuem temperaturas agradáveis durante todo o ano, com intensidade luminosa 

adequada. No entanto, o conforto acústico não apresentou avaliação positiva, pois os 

sons emitidos pelos apartamentos vizinhos, pelos veículos que circulam no condomínio, 

e o barulho das pessoas na área de lazer são claramente ouvidos no interior das 

unidades, causando desconforto e incômodos. 

 De um modo geral, em relação às respostas dos entrevistados, a avaliação foi 

positiva. Embora o olhar crítico de um profissional possa encontrar diversos problemas, 

os moradores atribuem ao condomínio e à unidade residencial um valor afetivo. 
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5 Considerações 

 Considerando o Conjunto Residencial Atalaia, foco deste estudo de caso de 

habitação social em Presidente Prudente, cujo financiamento partiu do Governo Federal, 

por meio do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), verifica-se que ocorre falta 

de controle dos beneficiários (arrendatários), com renda superior à definida pelo 

programa, e com aquisição (como arrendatário ou locador) não direta com a Caixa 

Econômica Federal, órgão responsável pela seleção das famílias. 

 As características construtivas do empreendimento proporcionam problemas 

ambientais internos às unidades residenciais, embora a implantação dos edifícios 

favoreçam outras características ambientais, relacionadas aos confortos térmico e 

luminoso. A relação do empreendimento com o espaço urbano dificulta questões de 

acessibilidade e mobilidade, pois, sendo um condomínio fechado de grandes dimensões, 

gera barreira urbana, que, juntamente com a ocupação das áreas contíguas, prejudicam 

a circulação intra-urbana.  

 Conhecer os problemas e virtudes, erros e acertos, para nortear nas decisões 

projetuais, são fundamentais para melhorar a qualidade das habitações populares 

propostas no Brasil, assim como possibilitam a elaboração de políticas habitacionais 

mais inclusivas e mais adequadas às realidades ambiental e social locais. 
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Resumo 
As preocupações referentes a esse trabalho estão relacionadas à humanização dos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). Por meio da leitura de bibliografia 
específica e também da análise de projetos representativos e concretizados de arquitetura 
hospitalar este estudo empreenderá uma compreensão das motivações funcionais e 
clínicas de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, em conjunto com o entendimento 
dos processos de elaboração de ambientes mais favoráveis ao restabelecimento médico. 
Dessa maneira, o resultado dessas reflexões encaminhará para diretrizes projetuais de 
arquitetura hospitalar que visem à contribuição para a recuperação do indivíduo com 
ambientes adequados, além das preocupações com a qualidade do serviço prestado. 
Palavras chaves: arquitetura hospitalar; João Filgueiras de Lima, Siegbert Zanettini. 
 

 

 

Introdução e Justificativa 

 Há algumas décadas, a elaboração de projetos arquitetônicos para edificações 

hospitalares priorizava os equipamentos tecnológicos e médicos como resguardo à 

saúde, com um atendimento especializado da doença. Diante disso, o paciente era 

tratado como portador da enfermidade, de forma que suas percepções não se tornavam 

tão relevantes diante do procedimento médico. Já nos dias atuais, o paciente e suas 

necessidades são abordados como elemento central na promoção e valorização da 

saúde. 

 A influência do ambiente sobre o bem-estar dos usuários vem sendo amplamente 

reconhecida, despertando o interesse de arquitetos, pesquisadores e administradores. 

Numerosos estudos têm tratado das relações ambiente-comportamento nesses edifícios, 

procurando demonstrar a possível contribuição da arquitetura no processo de 

restabelecimento da saúde. Assim, a arquitetura mostra-se como fator essencial para o 

próprio desenvolvimento das atividades hospitalares, contribuindo para recuperação do 

indivíduo e a qualidade do serviço prestado. 

 Os ambientes hospitalares devem estar voltados para a promoção da auto-estima 

nos pacientes. Assim, a arquitetura colabora com o processo terapêutico do usuário 

concomitantemente o aporte para a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais 

envolvidos. Diante disso, a arquitetura volta-se para uma “arquitetura da saúde”, termo 

que melhor expressa à elaboração de projetos arquitetônicos mais adequados. 
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 A elaboração de espaços favoráveis ao tratamento médico, através de soluções 

arquitetônicas adequadas, torna possível gerar resultados significativos no bem estar e na 

saúde do cliente. O desafio maior é propor espaços apropriados ao estado psicológico 

que possam acolher o paciente e contribuir essencialmente com o progresso da sua 

saúde. 

 Diante disso, o tema abordado adquire relevância, pois suscita ponderações sobre 

o cotidiano dos pacientes em tratamento, seu bem-estar e sobre a influência do ambiente 

físico de um estabelecimento assistencial de saúde sobre seus usuários. Dessa forma, 

será possível identificar as necessidades e anseios das pessoas que utilizam os serviços 

médicos, a fim de aplicá-los em projetos arquitetônicos mais adequados. 

 

Objetivo 

 O trabalho tem por objetivo mirar para as questões referentes à humanização dos 

ambientes hospitalares, bem como identificar as necessidades e anseios dos pacientes 

que utilizam os estabelecimentos assistenciais de saúde, a fim de delinear diretrizes 

projetuais para tais espaços. 

 

Metodologia 

 Para realização deste trabalho, foram realizadas pesquisas em bibliografias 

específicas da área, apreensão da história da arquitetura hospitalar no mundo e o estudo 

de dois projetos concretizados de arquitetura hospitalar, a fim de discutir e compreender 

suas questões arquitetônicas: a primeira fase de implantação do Hospital Maternidade 

Vila Nova Cachoeirinha e do Hospital Escola Municipal de São Carlos, projetos de dois 

arquitetos reconhecidos nessa área do conhecimento, Siegbert Zanettini e João Filgueiras 

de Lima, o Lelé, respectivamente. 

 

Discussão e Resultados 

 A partir de estudos recentes, nota-se uma crescente preocupação com o paciente 

como um ser humano, e não apenas como portador de doenças. Assim, antes, a 

elaboração de projetos arquitetônicos para edificações da saúde era designada 

“arquitetura hospitalar” e somente visava à priorização do hospital com seus 

equipamentos tecnológicos e médicos como amparo à saúde. O atendimento era 

especializado na doença, sendo o paciente um ser secundário no procedimento médico. 

Presentemente, o paciente e suas necessidades se tornaram o elemento principal para a 

promoção e valorização da saúde. Dessa maneira, a “arquitetura hospitalar” volta-se para 
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a “arquitetura da saúde”, expressão melhor utilizada que remete a projetos arquitetônicos 

com programas voltados para o conforto físico e psicológico do paciente, além da 

funcionalidade exigida em ambientes hospitalares. 

 Estudos recentes mostram uma relação direta entre o ambiente hospitalar, o 

comportamento e a recuperação do paciente. O espaço criado deverá ser idealizado não 

só com a finalidade de favorecer o suporte técnico e terapêutico, mas também auxiliar 

psicologicamente os usuários submetidos a tratamentos de doenças em um complexo 

assistencial de saúde. Diante disso, os arquitetos recorrem a diferentes analogias para a 

visualização da melhor solução arquitetônica com o intuito de atender o conforto dos 

usuários nestes ambientes. 

 A concepção do modo de como deve se configurar o ambiente hospitalar varia 

conforme o autor. Três concepções que acreditamos ser representativas dessas linhas de 

pensamento estarão elencadas a seguir. 

 A analogia com o hotel é idealizada por alguns autores, sendo os principais Jarbas 

Karmam e Lauro Miquelin. Karmam acredita que, assim como os hospitais americanos, o 

paciente deve ser considerado como um cliente, e a internação deverá se aproximar a um 

hotel. A atenção dirigida em especial à internação é justificada pelo fato de esta ser o 

local de maior permanência dos pacientes no hospital. Neste sentido, a humanização 

deste espaço proporcionaria maior conforto aos seus usuários, aliviaria suas angústias e 

reduziria, conseqüentemente, o tempo de internação. Para Lauro Miquelin, alcançar esse 

objetivo passa pela necessidade de desenvolvimento de projetos arquitetônicos que 

possam definir padrões de excelência. Ou seja, os hospitais devem possuir recursos 

físicos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes internados.  

 No discurso do arquiteto João Filgueiras Lima, o “Lelé”, as imagens da relação com 

a natureza e da integração entre a arquitetura e obras de arte são evocadas como 

possibilidade de humanização dos hospitais. Segundo esse arquiteto, apesar das 

unidades hospitalares serem projetos extremamente rigorosos em relação à 

funcionalidade – sendo, portanto, de grande importância o fluxograma e a distribuição 

espacial de seus ambientes –, a estética não deve ser abandonada. Assim, beleza e 

funcionalidade devem estar atreladas em projetos arquitetônicos que garantam a 

humanização dos ambientes hospitalares. 

 Já para Corbella (2003), uma pessoa está confortável em um ambiente quando se 

sente em neutralidade em relação a ele, ou seja, o ambiente não pode interferir de 

maneira negativa em seu estado de saúde. No caso dos edifícios hospitalares, a 

arquitetura pode ser um instrumento terapêutico se contribuir para o bem-estar físico do 
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paciente com a criação de espaços que, além de acompanharem os avanços da 

tecnologia, desenvolvam condições de convívio mais humanas. 

 Estudar projetos concretizados de arquitetura hospitalar contribui para discutir e 

compreender questões arquitetônicas envolvidas nos Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde (EAS): os acessos; as relações entre os ambientes; fluxos internos; relação com o 

entorno; as instalações prediais; o conforto ambiental. A fim de compreender as decisões 

arquitetônicas abrangidas em seus processos projetuais, houve o estudo de dois 

exemplos representativos: a primeira fase de implantação do Hospital Maternidade Vila 

Nova Cachoeirinha e do Hospital Escola Municipal de São Carlos. 

 O Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha estudado corresponde à primeira 

etapa do projeto realizado pelo arquiteto Siegbert Zanettini para um conjunto médico-

hospitalar completo, instituído por um concurso da Secretaria de Higiene e Saúde da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, no ano de 1967, e premiado na Exposição Anual do 

IAB/SP, em 1971. Tal projeto visa um caráter moderno e um avanço tecnológico para um 

hospital daquela época. 

 

Figura 1. Vista do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha 

Fonte: Siegbert Zanettini: arquitetura, razão, sensibilidade. 2002. 

 

 O desenvolvimento do projeto e sua execução só foram possíveis devido a uma 

convivência de três anos com a realidade local e com todos os protagonistas desse 

cenário: população, médicos, enfermeiras, assistentes sociais de um lado e, de outro, a 

estrutura burocrática e cartorial da prefeitura. A participação das partes envolvidas 

durante o processo de projeto caracterizou um importante diferencial nessa obra, sendo 

fundamental para a definição de seus desígnios arquitetônicos. 

 Além disso, o hospital fora baseado no conceito “progressive care” (o mesmo 

utilizado nos hospitais da Rede Sarah), que significa o paciente ser transferido para locais 

com recursos específicos de tratamento de acordo com a evolução de seu quadro clínico. 
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A divisão entre alas também facilitou a separação das circulações da equipe técnica e dos 

pacientes, ou seja, aqueles que circularão apenas na emergência, daqueles que 

adentrarão as instalações do hospital, o que traz além de maior conforto para os 

pacientes, uma maior eficiência no controle a infecções hospitalares. 

 

Figura 2. Corte esquema do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. 

Fonte: Siegbert Zanettini: arquitetura, razão, sensibilidade. Editado pela autora, 2011. 

 

 O estudo do Hospital Escola Municipal de São Carlos corresponderá a somente a 

primeira das três etapas construtivas do hospital, compreendendo o Pronto Atendimento, 

os ambulatórios adulto e infantil e a área destinada à radiologia. O projeto completo 

contará com quatro prédios interligados por passarelas cobertas: um deles de cinco 

pavimentos e outros três, térreos, administrados pelo curso de medicina da Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCAR. 

 

Figura 3.  Acessos ao HEMSC 

Fonte: Google Earth. Editado pela autora, 2011. 

 

 O referido hospital, assim como o de Zanettini, foi pensado de maneira que haja 

uma separação do público externo que vem ao hospital para procedimentos rápidos 
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(emergências, exames, etc.) daqueles que necessitarão adentrar nas instalações 

completas (internações, cirurgias, partos, etc.). Além disso, houve o agrupamento de usos 

e atividades afins, de maneira a diferenciar as circulações técnicas, circulações de utentes 

em procedimentos e de usuários comuns. Assim, percebem-se níveis diferentes de 

acessibilidade a cada ambiente do hospital, em conformidade com suas funções. Esse 

agrupamento de atividades, circulações e distribuição de fluxos torna mais eficiente a 

prevenção à infecção hospitalar. 

 

Figura 4. Circulações internas do HEMSC. 

Fonte: Ricardo José Alexandre Simon Ciaco, 2010. 

 

 

 

Figura 5. Circulação externa do HEMSC. 

Fonte: Ricardo José Alexandre Simon Ciaco, 2010. 
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 Ademais, o ambiente de entrada, ou seja, o saguão principal de acesso e de 

espera possui grandes planos envidraçados de forma a integrar o interior ao exterior, 

além de trazer para dentro do ambiente o paisagismo e a água do espelho d’água. Essa 

integração com o ambiente externo é importante, também, para que os pacientes tenham 

um maior conforto psicológico ao ter noção do tempo. Por fim, observa-se que a utilização 

de cores se faz presente apenas em elementos pontuais no projeto, como o ambulatório 

infantil. 

 As preocupações dos projetos analisados acima fazem com que se perceba o 

empenho em atingir à humanização dos ambientes hospitalares, não se abstendo de 

atrelar a eficiência dos hospitais aos avanços da medicina. Dessa forma, os arquitetos 

não se preocupam apenas com a funcionalidade, mas procuraram incorporar uma maior 

adequação dos espaços às necessidades psicológicas de seus usuários. 

 

Conclusões 

 Na atualidade, os estabelecimentos hospitalares estão mudando a maneira de 

gerenciar a saúde, passando a adotar redes por níveis de complexidade. As pessoas são 

levadas a procurar os estabelecimentos de acordo com o grau de sua necessidade, de 

serviços mais simples aos mais complexos, seja uma clínica especializada ou um sistema 

hospitalar. Isso caracteriza a tendência de edifícios de saúde, e não mais de doenças. 

 Assim, a percepção humana é um processo complexo que depende tanto do meio 

ambiente, quanto da pessoa que o percebe e daqueles que o tratam. Portanto, o modo de 

apreender o ambiente traz para o projeto o olhar do usuário juntamente com a visão do 

arquiteto; um que o percebe, através da captação sensorial; outro que traça o espaço, de 

maneira a promover transformações no contexto do edifício e do seu entorno. Através de 

todo estudo realizado, é possível traçar diretrizes projetuais para espaços hospitalares 

que atendam a percepção do paciente, visando o processo de humanização de tais 

ambientes. 
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Resumo 
Os pavers de concreto para pavimentação intertravada são materiais de construção cuja 
importância está em permanente ascensão atualmente. A pavimentação intertravada, com 
base em conhecimentos científicos sólidos, é tratada como um método construtivo 
recente, em comparação com a consagrada e amplamente estudada pavimentação com 
asfalto. A pavimentação intertravada e, por consequência, os pavers ainda são objeto de 
poucas pesquisas. No Brasil os principais livros publicados sobre materiais de construção 
não contêm informações específicas sobre esses componentes. Dessa forma, neste 
trabalho são apresentados dois métodos de dosagens específicos para o ambiente de 
fabricação de pavers, tais métodos são recomendados pela Associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP). Sabe-se que a necessidade particular de se estabelecer 
métodos experimentais de dosagem de concretos com consistência seca, destinada a 
fabricação de pavers, foge à regra normalmente estabelecida pelos vários métodos 
disponíveis. Assim, espera-se contribuir na bibliografia de estudos específicos sobre o 
tema. 
Palavras-chave: pavers, dosagem, concreto. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Desde a década de 1980, com a disponibilidade no mercado de equipamentos de 

grande produtividade e com elevado grau de precisão dimensional, a indústria de 

pavimentos de peças pré-moldadas de concreto – pavers – vem crescendo em grandes 

proporções em todo o mundo, inclusive no Brasil. O que era um tipo de material utilizado 

apenas em áreas que demandavam efeitos arquitetônicos ou paisagísticos, deu lugar a 

um material único extremamente versátil para harmonizar qualquer tipo de pavimento, 

inclusive o industrial e rodoviário, tanto esteticamente quanto estruturalmente (CRUZ, 

2003). 

Conforme Neville (1995), a dosagem, por ele chamada de seleção de materiais, é o 

processo adequado de escolher os ingredientes do concreto e determinar suas 

quantidades relativas, com o objetivo de produzir o mais econômico concreto possível, 

atendendo propriedades importantes como resistência, durabilidade e tipo de consistência 

requerida. 

A metodologia de dosagem utilizada para produção de pavers depende do tipo de 

técnica de produção adotada. A maioria das fábricas utiliza vibro-prensas requerendo 
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concretos de consistência seca e coesão suficiente para se manterem íntegros até seu 

endurecimento, sem sofrer desmoronamentos ou quebra de arestas. A coesão da mistura 

é obtida principalmente em função da correta quantidade de finos em conjunto com a 

vibração e pressão de adensamento exercidas pelo equipamento no momento da 

moldagem dos pavers (FIORITI, 2008; ABREU, 2002). 

Coutinho (1988) lista as principais características físicas que intervém diretamente 

na trabalhabilidade, que são: 

a) ângulo de atrito interno das partículas constituintes do traço; 

b) coesão; 

c) viscosidade; 

d) massa específica; 

e) segregação; 

f) exsudação. 

Os três primeiros estão relacionados com a maior ou menor mobilidade da massa, 

a quarta com o tipo de compactação utilizada e as duas últimas com a estabilidade da 

massa durante a mistura e compactação. 

Abreu (2002) relata que a dosagem dos concretos secos é geralmente executada 

pelo método do menor volume de vazios, ou seja, consiste em encontrar a melhor 

proporção entre os agregados de maneira a proporcionar o menor volume de vazios 

possíveis entre os agregados e demais componente do concreto. Além disso, é 

conseguido um ganho de resistência para uma mesma energia de vibração e 

compactação, através do aumento relativo do teor de água na mistura, beneficiando a 

acomodação das partículas, e redução no volume de vazios. 

A necessidade particular de se estabelecer métodos experimentais de dosagem de 

concretos com consistência seca para a fabricação de pavers foge à regra normalmente 

estabelecida pelos vários métodos disponíveis. 

Não é comum encontrar na bibliografia a descrição de métodos de dosagem para 

pavers, mesmo que sejam métodos empíricos. Assim, a metodologia de dosagem 

utilizada para produção de pavers depende do tipo de técnica de produção adotada. Onde 

a maioria das fábricas utiliza vibro-prensas requerendo concretos de consistência seca e 

coesão suficiente para se manterem íntegros até seu endurecimento, sem sofrer 

desmoronamentos ou quebra de arestas. A coesão da mistura é obtida principalmente em 

função da correta quantidade de finos em conjunto com a vibração e pressão de 

adensamento exercido pelo equipamento no momento da moldagem dos pavers. Dessa 

forma, serão apresentados neste trabalho dois métodos de dosagens de concretos 
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considerados secos, nos quais são destinados a produção de pavers utilizáveis em 

pavimentação intertravada. 

 

Objetivo 

Apresentar dois métodos de dosagem de concreto para pavers, onde com o 

entendimento dos princípios básicos e com alguma experiência prática, arquitetos e 

engenheiros poderão entender que a arte do proporcionamento das misturas de concreto 

para pavers pode ser dominada. Assim, apesar da dosagem do concreto para pavers ser 

governada por princípios técnicos, pode-se dizer, por várias razões plausíveis, que o 

processo da dosagem não está inteiramente no campo da ciência. 

 

Metodologia 

Na produção de pavers (Figura 1) os materiais constituintes das dosagens (Figura 

2), normalmente, são: 

a) areia natural e/ou artificial; 

b) pedrisco com dimensão máxima de 9,5mm; 

c) cimento Portland que atenda as especificações das normas técnicas brasileiras; 

d) aditivos químicos (para melhorar as propriedades do concreto fresco e endurecido); 

e) água (potável); e 

f) pigmentos (potencializam o seu uso em projetos arquitetônicos). 

 

Figura 1 – Modelos de pavers de concreto para pavimentação intertravada. 
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 a b c

 ed f

Figura 2 – Materiais constituintes das dosagens do concreto dos pavers: a) Areia; b) 

Pedrisco; c) Cimento Portland; d) Aditivos; e) Água; f) Pigmentos. 

 

Dessa maneira, o objetivo principal deste trabalho foi atingido por intermédio de 

uma abordagem descritiva de dois métodos de dosagem de pavers, recomendados pela 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Assim, foram executadas as 

seguintes atividades específicas: 

a) levantamento bibliográfico do tema; 

b) análise dos dois métodos de dosagem recomendados pela ABCP; 

c) montagem final do texto. 

 

Resultados – Desenvolvimento 

Conforme Rodrigues (1995) existem duas maneiras práticas para determinar 

rapidamente o traço do concreto (maneira prática de indicar a proporção dos 

componentes do concreto, podendo ser em massa ou volume). A primeira é através do 

“Método do menor volume de vazios” e a segunda se constitui no “Método da mistura 

experimental”. Os dois métodos são recomendados pela ABCP, e ambos dependem da 

habilidade do operador e são comentados a seguir: 

 

a) Método do menor volume de vazios 

Primeiramente, para se executar essa metodologia de dosagem é necessário que 

se disponha dos seguintes instrumentos: 

 balança com capacidade mínima de 5kg e precisão de 10g; 
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 recipiente cilíndrico, com 3 litros de capacidade, tendo diâmetro de, aproximadamente, 

15cm e altura de 17cm; 

 haste metálica, de 16mm de diâmetro e comprimento de 60cm, com uma das 

extremidades arredondadas. 

A dosagem por este método é efetuada em três etapas consecutivas, a saber: 

 

1ª Etapa: Determinação da melhor mistura pedrisco-areia 

Inicialmente espalham-se os agregados, separadamente, em um local limpo e 

coberto, deixando-os secar por 24 horas, no mínimo. 

Em seguida realizam-se misturas contendo quantidades variáveis dos dois 

componentes (por exemplo, 20, 40, 60 e 80% de areia em massa), homogeneizando-as 

muito bem. 

Finalmente, colocam-se cada uma das diferentes misturas no recipiente cilíndrico, 

em três camadas iguais, compactando cada uma com 25 golpes da haste, que deve estar 

com a ponta arredondada voltada para baixo. Na segunda e terceira camada, a haste não 

deverá penetrar na camada imediatamente inferior. Compactada a última camada e 

realizado o nivelamento do material excedente, pesa-se o recipiente cheio. Com base nos 

dados obtidos, pode-se traçar uma curva graficamente e determinar o ponto ótimo da 

mistura. 

 

2ª Etapa: Escolha da relação agregado/cimento 

Uma vez fixada a relação entre a areia e o pedrisco, o próximo passo será 

determinar a relação entre as massas de agregado e cimento. Essa relação irá depender 

do equipamento de moldagem, sendo baixa quando a energia de adensamento disponível 

(vibração associada à compactação) for pequena, indicando alto consumo de cimento. Ao 

contrário, quando se dispõe de equipamento capaz de fornecer grande energia de 

adensamento, esta se traduzirá em menor consumo de cimento por unidade produzida, 

tornando o custo unitário, relativo a insumos mais baixos. 

A maneira mais eficiente de se determinar qual a melhor relação agregado/cimento 

é fazer testes de produção, nos quais se fabricam lotes de pavers com diversos 

consumos de cimento (como por exemplo, os citados na Tabela 1). Os resultados dos 

ensaios possibilitam determinar a melhor relação, que será função de parâmetros técnicos 

e econômicos. 
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Tabela 1 – Consumo aproximado de cimento em função da relação agregado/cimento, 

para umidades da mistura de 6%. (Fonte: RODRIGUES, 1995) 

Relação agregado/cimento 3 4 5 6 7 8 9 

Cimento (kg/m³) 236 425 355 300 265 235 210 

 

3ª Etapa: Escolha do teor de umidade da mistura 

O teor de água no concreto, situado de 6 a 8%, desempenha um importante papel 

no aparecimento de vazios nas peças, prejudiciais ao seu desempenho mecânico. A 

determinação do teor ótimo de água deve ser feita com o próprio equipamento de 

moldagem, fabricando-se pavers com teores crescentes de umidade, quanto maior for a 

umidade, os pavers serão mais compactados e mais resistentes. 

Portanto, deve-se colocar a maior quantidade de água possível, desde que após a 

moldagem os pavers não percam a forma original ou deixem de desmoldar da fôrma do 

equipamento utilizado. 

 

b) Método da mistura experimental 

Esse método compreende duas etapas consecutivas, conforme segue: 

 

1ª Etapa: Escolha da relação agregado/cimento 

Segundo esta metodologia a relação agregado/cimento deve ficar abaixo de 4,5. O 

que significa que o consumo de cimento deve ser maior que 400 kg/m³ de concreto. Isso 

que dizer que, para cada saco de cimento, a quantidade de agregados deve-se situar em 

torno de 160 litros. 

 

2ª Etapa: Determinação da proporção da mistura pedrisco-areia 

A determinação da melhor proporção entre pedrisco e areia deve ser feita por 

tentativa, com misturas experimentais. A quantidade de areia para um saco de cimento, 

por exemplo, devem ficar situada entre 65 e 95 litros e ser adicionada aos poucos, até 

que a superfície de acabamento dos pavers apresente-se fechada, isto é, sem vazios ou 

ocorrência de pedrisco não envolvido por argamassa. O excesso ou falta de areia pode 

comprometer a qualidade dos pavers. 

 

Discussão 

A metodologia de dosagem para produção de pavers visa subsidiar principalmente 

os fabricantes de pavers para pavimentação intertravada e blocos de concretos para 
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alvenaria, não somente para chegar a uma dosagem otimizada no processo produtivo, 

usando os materiais de uso corrente, mas também pela produção da fábrica ajustada ao 

desempenho adequado do equipamento de vibro-prensa utilizado. Além disto, a 

metodologia de dosagem (com os ajustes necessários) é desenvolvida 

experimentalmente na própria indústria, não se restringindo apenas a determinar o 

proporcionamento correto dos materiais constituintes da dosagem, mas incluindo a 

implementação de um controle de fabricação, garantindo uma produção de pavers com 

qualidade homogênea. 

Dessa forma, a dosagem através do “Método do menor volume de vazios” é mais 

precisa, pois envolve várias etapas práticas a serem executadas, e acaba por fornecer um 

concreto com quantidades adequadas dos materiais utilizados. Fato este que também 

propicia um ganho maior de resistência nas propriedades mecânicas envolvidas, além de 

custo mais reduzido do concreto em função de usar um consumo de cimento Portland 

relativamente baixo. 

Já a dosagem do “Método da mistura experimental” justifica seu uso quando não 

for possível contar com os recursos de laboratório que são capazes de proceder à 

dosagem do concreto, gerando por fim uma dosagem com proporcionamento de materiais 

não tão adequada. Esta dosagem pode fazer com que as propriedades mecânicas não 

tenham resistências satisfatórias, além disso, o consumo de cimento Portland tem que ser 

elevado para suprir tal imprecisão dos materiais. Diante disso, o concreto confeccionado 

por este método tende a ter um custo mais alto quando comparado com o primeiro 

método de dosagem. 

 

Conclusão 

Dosar um concreto no laboratório (experimentalmente) consiste em determinar as 

quantidades devidamente estudadas dos materiais envolvidos, sendo: cimento Portland, 

água, agregados e eventualmente aditivos e pigmentos, em proporções 

convenientemente adequadas, para dar as propriedades exigidas, de maneira que os 

componentes desta mistura atendam satisfatoriamente todos os fatores, tornando o 

concreto em estado duro com 0% de vazios como uma pedra artificial. 

Diante disso, o “Método do menor volume de vazios” se baseia no ensaio de 

massa unitária do agregado, constituindo da comparação de massas de misturas de areia 

e pedrisco, que caibam em um recipiente padronizado, de volume conhecido. Apresenta 

maior precisão, fato que pode ser comprovado em função do consumo de cimento 

Portland ser relativamente baixo. 
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O “Método da mistura experimental” deve ser realizado quando não for possível 

contar com os recursos de laboratório que são capazes de proceder à dosagem do 

concreto. Trata-se de um método simplificado e, como tal, apresenta menor precisão, 

compensada por uma dosagem de cimento Portland superior. 
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Resumo 
O artigo investiga as obras de restauro de Lina Bo Bardi, autora de projetos emblemáticos 
nessa área do conhecimento. A partir da análise de três de seus projetos significativos, 
SESC Fábrica Pompéia, Solar Unhão e Ladeira da Misericórdia verificando os 
pressupostos de seus desígnios, esta pesquisa objetiva apurar diretrizes projetuais de 
encaminhamentos para trabalhar projetos de intervenção sobre edifícios de interesse de 
preservação em cidades médias como Presidente Prudente SP. Lugares, aonde o 
Patrimônio Arquitetônico vem sendo questionado, descaracterizado, abandonado e até 
demolido. Nesse sentido, o projeto de restauro capaz de fazer referência a história, levar 
em conta os usos e apropriações socioespacial da cidade contemporânea, considerar sua 
inserção no entorno com características de vitalidade, são fundamentais para garantir sua 
salvaguarda.  
Palavras-chave: preservação; restauração; intervenções projetuais. 

 

 

Introdução e justificativa 

O estudo realiza uma investigação sobre a prática do projeto de intervenções sobre 

o patrimônio histórico arquitetônico de autoria da arquiteta Lina Bo Bardi, como subsídios 

para proporcionar à prática profissional do arquiteto e urbanista caminhos projetuais 

possíveis dentre a pluralidade de soluções nas várias abordagens existentes nessa 

temática.  

O debate sobre a questão de intervenções sobre edificação preexistente com 

interesse de Preservação objetiva questionar a validade dessas propostas executadas 

mediadas pelas relações de preservação do patrimônio e a identidade local com suas 

outras funções e necessidades da cidade contemporânea. 

Assim, a investigação busca encaminhamentos para a fundamentação da prática 

projetual através dessa análise e reflexão sobre o processo de concepção do projeto 

arquitetônico e seus mecanismos envolvidos. 

Como recorte analítico a pesquisa parte do debate da produção projetual de Lina 

Bo Bardi, cuja obra possui reconhecimento internacional. Dessas reflexões sobre seu 

processo da concepção à obra pronta usada e apropriada proporciona refletir as formas 

de encarar e embasar essa prática da arquitetura contemporânea em ambientes 

preexistentes com relevância como valor cultural (histórico e artístico) para sua 

comunidade.  
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Analisa, desse modo, os projetos concebidos por Lina Bo Bardi, como o SESC 

Fábrica Pompéia em São Paulo, o Solar do Unhão e a Ladeira da Misericórdia em 

Salvador. Busca pressupostos de projetos pertinentes a esse campo disciplinar para 

possíveis utilizações em projeto de intervenções em edificações e ambientes históricos em 

cidades médias como Presidente Prudente com menos de cem anos de existência, onde 

seu patrimônio histórico/ arquitetônico de edificações modestas, mas característico do 

registro material da produção das gerações anteriores no espaço urbano, tem sido 

substituído por intervenções que a descaracterizam e a descontextualizam. 

Portanto, a investigação trata do processo do projeto arquitetônico relacionando o 

antigo e o novo, de como Bo Bardi trabalha para construção dos desígnios imaginados 

para o uso e apropriação desses espaços pelas pessoas na cidade atual.  

 

Objetivos 

Esta pesquisa visa promover o debate acerca das intervenções (restaurações, 

reabilitações, readequações, revitalização, renovação, refuncionalização e revitalizações) 

nas edificações e conjuntos urbanos modernistas de interesse de preservação em cidades 

médias paulistas, a partir de uma perspectiva de sua inserção na cidade atual. 

Portanto, procura fomentar reflexões sobre as teorias e critérios de intervenção 

arquitetônica em patrimônios de interesse de preservação, bem como o ensino e a 

formação do futuro profissional arquiteto urbanista. Busca dessa forma compreender as 

complexas relações que os projetos de intervenções estabelecem com as preexistências 

edificadas através da análise dos projetos de intervenção sobre o patrimônio edificado 

elaborados recentemente.  

 

Metodologia 

A partir de levantamentos, visita a campo e análises dos projetos de intervenção 

executados no Brasil com apoio dos referenciais teóricos das Cartas Patrimoniais como a 

de Veneza de 1964. Esta pesquisa examinou o processo criativo envolvido nos projetos 

de Lina Bo Bardi sobre edificações já existentes de valor histórico e arquitetônico. Após as 

reflexões sobre os processos da concepção à obra pronta usada e apropriada, esta 

pesquisa proporcionou refletir as formas de encarar e embasar essa prática da arquitetura 

contemporânea em ambientes preexistentes com relevância como valor cultural (histórico 

e artístico). 
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Resultados e discussão 

A vivência acadêmica e profissional da Achillina Giuseppina Bo, italiana de 

nascimento-1914, vai fortalecer o pensamento arquitetônico de suas obras referenciais. 

Na Universidade de Roma, onde se forma em 1939 vai ter contato com Gustavo Giovanni 

e Marcelo Piacentini (ANDRADE JUNIOR, 2005). Nesse ambiente, Lina vai valorizar os 

aspectos históricos em detrimento ao das composições arquitetônicas. De Giovannoni 

absorve as influências do Restauro Científico desenvolvido a partir dos postulados de 

Boito (LUSO; LOURENÇO; ALMEIDA, 2004), afirmando que esse método possibilita “agir 

no mundo da modernidade com o rigor e respeito pela história do trabalho dos homens” 

(BIERRENBACH, 2003). Depois, a vivência milanesa vai proporcionar o convívio com 

modernistas como Giu Ponti e Giuseppe Pagano realizando uma experiência de fazer uma 

arquitetura por escrito (RUBINO, 2008). Vem ao Brasil em 1947 e traz toda essa bagagem 

cultural para continuar a fazer a crítica arquitetônica e produzir paisagens marcantes em 

São Paulo e Salvador. 

Um dos projetos referenciais de Lina vem a ser a restauração de uma fábrica 

desativada para se tornar uma sede do SESC Fábrica Pompéia, em São Paulo, no ano de 

1977. Seguindo os conceitos discriminados na Carta de Atenas de Restauro, a premissa 

do projeto ficou claramente mais acentuada na preocupação da arquiteta em manter a 

vivência socioespacial observada no local. O que encantou os olhos de Lina foi a 

preexistente e elegante e estrutura de concreto. Imagina, então uma intervenção 

mantendo os espaços de galpões de uma velha e aparente insignificante estrutura, 

mantendo a volumetria, mas reconfigurando-a, transformando as introvertidas estruturas 

em brilhantes espaços extrovertidos (ZEVI, 1999).  Ela não queria que o local perdesse a 

identidade, o aspecto robusto de uma fábrica para continuar mantendo a autenticidade do 

lugar. Um jeito que a arquiteta encontrou de fazer isso, foi levantando um novo edifício 

todo em concreto, que evidenciaria a inserção de elementos modernos sem perder as 

características do complexo fabril que a arquiteta desejava manter. 

Na década de 50, em uma de suas viagens à Bahia, Lina decide se empenhar em 

um projeto pessoal de restauração. Interessada em reavivar áreas desativadas com 

potencial, a arquiteta escolhe o Solar do Unhão, um complexo agro-industrial de produção 

de açúcar do século XVI, considerado sítio histórico, situado à beira-mar, às margens da 

Baía de Todos os Santos. Ela, então, é convidada para projetar o Museu de Arte Moderna 

em Salvador e propõe que o museu seja instalado no Solar. Na década de 40, ele havia 

sido tombado pelo IPHAN, o que despertou interesse pela área. A arquiteta se preocupa 

então em preservar aspectos importantes do complexo, porém elimina outros que julga 
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não precisar manter, dando lugar a características atuais necessárias de serem 

implantadas. Decide que sejam mantidos o guindaste, os monta-cargas, os galpões 

industriais anexados posteriormente, no século XIX, os trilhos, o solar e a igreja. Sem 

modificar muito a área externa, cria um terreiro amplo para reunir apresentações artísticas 

tradicionais e uma praça com vista para a Baía de Todos os Santos, valorizando sua 

localização e a paisagem que esta oferece. Para isso, houve a demolição de algumas 

edificações que faziam parte do conjunto, seguindo recomendações da Carta de Veneza, 

de 1964, que remete em suas páginas que “(...) quando o que se elimina é de pouco 

interesse e o material a ser revelado é de grande valor (...)” [p. 3]. Baseando-se no método 

da restauração crítica, a arquiteta insere elementos contemporâneos, a fim de integrar o 

passado com o presente. Um exemplo de inserção de um elemento moderno é a 

construção de uma grande escada de madeira, que representa o passado com um 

elemento estético-funcional com características modernas e atuais, como seu formato 

helicoidal.  

Assim, mantém as características fundamentais do conjunto edificado, ou seja, a 

amplitude dos espaços (volumetria) e seu aspecto rústico, mas insere novos elementos, 

como também elimina elementos que não considera importante (BIERRENBACH, 2001). 

Lina, também incorpora as transformações espaciais em função das modificações das 

funções (industriais e agrícolas) do edifício que se sucederam no tempo, recuperando a 

documentação do “trabalho” e do “território” (ANDRADE JUNIOR, 2005). 

De volta à Bahia, na década de 80, Lina é chamada para fazer o projeto de 

recuperação do Centro Histórico de Salvador. É importante ressaltar o termo 

“recuperação” e não revitalização, pois, mais uma vez, ela se preocuparia em manter a 

vivência que já existia no local das intervenções. A Ladeira era composta por edificações 

abandonadas e algumas dessas edificações estavam tomadas por uma população de 

baixa renda, que, apesar de apresentar este “quadro de ameaça” para a vizinhança, 

preservava a vida urbana no centro da cidade, aspecto que gostaria de preservar. 

Analisando o conjunto, decide manter algumas características dos antigos casarões, além 

de projetar um bar e um restaurante, que chama muito a atenção desse projeto. No 

terreno de inserção do mesmo, havia uma mangueira e o restaurante passaria então a ser 

constituído em seu entorno, deixando a árvore enraizada em meio à edificação. Lina 

encara a relação da natureza com a arquitetura de forma polêmica, em que o uso da 

edificação atada a uma árvore não passaria de uma imagem que faria referência aos 

protestos contra uma sociedade consumidora que “engole” a importância da preservação 

do meio ambiente. Tais projetos não foram realizados nos anos que se seguem, devido a 
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uma troca de poder político, que deixaria a restauração do centro histórico em segundo 

plano. Porém, no começo da década de 90, após a morte de Lina, o governo baiano 

reconheceria a necessidade de restauração da área central e executa os projetos de 

intervenção, fugindo um pouco de suas premissas. Um exemplo disso foi a expulsão em 

massa das famílias de baixa renda que já habitavam os casarões em desuso na Ladeira. 

Muitos desses casarões não foram especificamente destinados à habitação após o 

restauro, perdendo tal função, o que resultou na formação de bares e pequenas lojas, 

tornando um centro tão rico em história em uma “cidade-cenário”, motivada pelo turismo e 

seus derivados.  

Portanto, essa discussão acerca dos projetos de intervenção em áreas históricas, 

reitera que estes devem ter como objetivos preservá-las e reinseri-las nas dinâmicas 

atuais de seus respectivos contextos urbanos. Uma das questões difundidas e mais 

polêmicas neste debate registra que a forma recorrente utilizada para a reintegração 

dessas áreas históricas tem implicado em transformar muitas delas em destinos turísticos. 

Por outro lado é importante na manutenção da memória coletiva de uma comunidade, 

portanto reforça a identidade local. Reforço, assim que esse enfoque da intervenção 

arquitetônica com relações com sua pré-existência possuem fortes relações com o 

entorno em que se insere. Não há possibilidade de pensar o edifício isolado, desde sua 

afirmação como monumento ou referencial urbano como da sua integração com os 

equipamentos urbanos e espaços públicos abertos. 

 Frota (2001) constata que atualmente o ato de projetar para o arquiteto é cada vez 

mais num lugar já edificado e por conseqüência essa prática no contexto histórico dialoga 

com o presente respondendo às necessidades contemporâneas. De acordo com ele 

(2001, p.111), 

Sem dúvida este é o momento de refletir sobre a necessidade de uma evolução na 

dialética das relações entre a cidade construída e as novas intervenções. Muitos são os 

exemplos recentes de ações significativas neste campo. São modelos que permitem uma 

avaliação das estratégias utilizadas nos seus contextos particulares. Cada caso é um 

caso, não existem receitas. Traduzem um processo evolutivo que permite nova visão do 

fato arquitetônico enquanto ofício que se, por um lado resgata o contato com a história, 

por outro, não renuncia a sua condição de contemporaneidade.  

 

Considerações finais 

Ao longo do estudo, foi possível compreender a preocupação de Lina em preservar 

as referências históricas em suas obras restauradas, não deixando de inserir novos 
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elementos que configurariam as mesmas em obras modernas. Sempre teve muita cautela, 

lidando também com bens imóveis tombados patrimônio pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Assim, a partir desta pesquisa e do acervo de 

técnicas de restauro utilizadas pela arquiteta, com o auxílio de sua formação acadêmica e 

sua experiência profissional na Itália, das Cartas Patrimoniais, da influência de outros 

autores, juntamente com a curiosidade pela cultura brasileira, pôde-se compreender 

métodos de restauração possíveis de aplicação em obras atuais. Visando restaurar e 

preservar conjuntos arquitetônicos de interesse de preservação de Presidente Prudente, é 

possível utilizar esse encaminhamento proposto por Lina Bo Bardi e, então realizar 

projetos de restauração, dignos de preservar a história da cidade e manter suas 

características principais, além de utilizar esses espaços (muitas vezes abandonados) 

para atividades contemporâneas, adaptando-os e inserindo novos elementos estético-

funcionais focando reabilitar as obras arquitetônicas e urbanísticas. 
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Resumo 
As questões que orientam o desenvolvimento deste trabalho envolvem a apreensão dos 
elementos estruturadores no projeto de edifícios destinados ao ensino de Arquitetura e 
Urbanismo. O levantamento bibliográfico, a análise de projetos análogos e o estudo das 
potencialidades do lugar escolhido para implantação, possibilita fornecer subsídios para 
compreender as necessidades destes espaços educativos e as relações que são 
estabelecidas entre o edifício e seu entorno. Deste modo, após refletir a cerca destas 
questões será possível propor diretrizes que encaminham para elaboração de um projeto 
destinado à atender o curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). 
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; Vilanova Artigas; Álvaro Siza. 
 

 
Introdução e justificativa 

As modificações na economia brasileira a partir da década de 1930 com o início do 

processo de industrialização e o êxodo rural promoveram profundas alterações nas 

cidades brasileiras. Os efeitos da intensa urbanização ocorrida desde então, sobretudo na 

Região Sudeste, são um dos grandes problemas atuais e representam um desafio a ser 

enfrentado para garantir qualidade de vida à população e preservação do meio ambiente. 

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de se ter profissionais capacitados para 

pensar a questão urbana e propor soluções contextualizadas e adequadas, situação essa 

que motivou a criação do curso de Arquitetura e Urbanismo na FCT no ano de 2003. 

Quando da implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo, toda a estruturação 

se processou com os recursos em infraestrutura já existentes no campus, para que, 

posteriormente, as novas instalações fossem pleiteadas. Com apenas oito anos de 

existência e ainda em processo de consolidação, alunos e docentes enfrentam 

dificuldades no cumprimento de atividades específicas do curso em função da falta de 

adequação da infraestrutura disponível, questão essa que suscita reflexão. 

Partindo das reflexões acerca da problemática apresentada, delineou-se o tema 

deste trabalho para o desenvolvimento de diretrizes para um projeto de instalações que 

atendam ao curso de Arquitetura e Urbanismo e que proporcionem áreas de convívio, 
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permanência e troca de experiências, reforçando-se, assim, o caráter de integração entre 

os cursos desta unidade universitária. 

 

 

Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os espaços de ensino destinados a 

cursos de Arquitetura e Urbanismo a fim de apreender as questões envolvidas na 

concepção de um projeto desta natureza; compreender as características inerentes ao 

campus onde será implantado o edifício e então propor diretrizes para um projeto nesta 

unidade universitária. 

 

Metodologia 

A metodologia adotada pautou-se na realização da análise de imagens, mapas, 

plantas, cortes e leitura de textos sobre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAUUSP) e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do 

Porto (FAUP), a fim de compreender os princípios norteadores dos projetos. Foram 

realizados estudos sobre o campus da FCT, para verificação de suas necessidades e 

melhor entendimento de sua estruturação e das relações espaciais existentes. 

 

Discussão e Resultados 

O projeto de Vilanova Artigas para o mais emblemático edifício destinado ao ensino 

de Arquitetura presente no país, a FAUUSP, e a obra do arquiteto português Álvaro Siza 

para a FAUP são duas referências importantes para compreender os elementos 

norteadores do processo criativo dos espaços educativos para um curso de Arquitetura e 

Urbanismo.  

O edifício da FAUUSP foi implantado em uma área plana, sem restrições e 

qualquer interferência do entorno, de forma a fortalecer a grandiosidade da obra. Como 

resposta à situação política – às vésperas da ditadura militar –, o edifício se fecha para as 

adversidades do exterior e se volta para dentro, para o grande pátio central iluminado pela 

cobertura que envolve todo o edifício. Esse elemento é uma das bases para a articulação 

do projeto, cuja proposta arquitetônica é a continuidade, a integração e a fluidez dos 

espaços internos, onde as divisões apenas conferem mais função ao edifício, sem o 

fragmentar. Dessa forma, buscava-se alcançar a liberdade no espaço interno que não era 

possível se ter no mundo exterior: “pensei-o como a espacialização da democracia, em 
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espaços dignos, sem portas de entrada, porque o queria como um templo, onde todas as 

atividades são lícitas.” (Artigas, 1997, p. 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os visuais do edifício voltam-se principalmente para o seu interior, para o Salão 

Caramelo, cujas dimensões generosas propõem que o aluno se aproprie do espaço e o 

utilize por completo, aumentando o grau comunicação e encontros. O edifício é 

estruturado em oito níveis interligados por amplas rampas, de maneira que cada 

segmento da rampa conduza o usuário a um dos níveis, de forma suave. As amplas 

rampas desempenham papel importante também como ponto de encontro, e são 

pensadas como local de permanência e contemplação do espaço, uma vez que se voltam 

para o Salão Caramelo. 

  
Figura 1: Vista aérea do edifício Figura 2: Monumentalidade do edifício 

http:/monolitho.labin.pro.br Fernando Stankuns 

 

 

A monumentalidade é o elemento mais marcante no projeto de Artigas. A 

implantação em um terreno plano fez com que o edifício se tornasse um marco na 

paisagem: a FAUUSP não se adéqua ao contexto do entorno, ao contrário, é responsável 

por determinar o lugar. 

Por sua vez, a FAUP está implantada em um terreno de formato triangular próximo 

às margens do rio Douro. Ao norte o terreno divisa com as vias de acesso à Autopista de 

Lisboa e a leste com o muro de pedras da Quinta da Póvoa, antiga propriedade onde 

primeiro se instalou a FAUP. Ao sul é possível acessar a faculdade pela via Panorâmica 
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e, em função do relevo escalonado, é possível contemplar a vista do rio Douro e da Ponte 

da Arrábida. 

 

 

Ao pensar o zoneamento da faculdade, Siza dividiu o lote de formato triangular em 

alas norte e sul; privilegiando os espaços educativos, reservou a eles a porção sul do lote: 

mais tranquila e com os melhores visuais. Os edifícios ao norte formam uma barreira 

maciça que bloqueia as interferências das movimentadas vias de acesso e da cidade, 

resguardando o pátio central e os edifícios ao sul. Os volumes maciços ao norte diferem 

das quatro torres isoladas ao sul, como se houvesse uma diluição gradativa da massa 

construída culminando nas paisagens do Douro, em um processo de transição do espaço 

construído para o espaço natural. 

O formato triangular do terreno leva o arquiteto a adotar uma implantação em que 

os edifícios convergem a oeste numa pequena edificação, afastada do corpo principal da 

ala norte, que configura a entrada do complexo. O centro conforma um grande pátio 

delimitado pelos edifícios e que, aos poucos, abre-se revelando, ao fim, o muro de pedras 

da Quinta da Póvoa. Os pátios são importantes espaços de convívio da faculdade. Além 

das funções de articular os setores da faculdade e favorecer a circulação, eles propiciam 

o encontro e a troca de experiências. A intenção é que sejam espaços de permanência, 

de contemplação e de reflexão sobre a paisagem do entorno e as relações estabelecidas 

entre ela e o espaço construído. 

A preocupação com o emprego da luz natural está sempre presente. As esquadrias 

parecem recortar a paisagem, de forma a enquadrá-la e permitir que sejam estabelecidas 

relações entre os espaços internos e externos. O arquiteto também projeta aberturas no 

teto de diversas formas permitindo que a iluminação zenital penetre todo o ambiente de 

forma uniforme. 
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A Faculdade de Arquitetura de Siza não tem a pretensão de se impor na paisagem. 

Ao contrário, a relevância da pré-existência do entorno possui caráter fundamental na 

concepção dos projetos do arquiteto. A fragmentação dos edifícios da FAUP não apenas 

garante a permeabilidade como também é uma referência às edificações que dominam as 

margens do Douro. 

A realização do estudo possibilitou elaborar um quadro onde estão sintetizadas as 

informações obtidas por meio da análise apresentada. 

 

Quadro 1: Análise comparativa 

 FAUUSP FAUP 

Composição 
Bloco único: edifício como 

monumento que cria o lugar 
Vários blocos: integração com a 

paisagem 

Pátio 
Interno, central ao edifício. 

Local de convívio e permanência 

Externo; função de  articulação entre 
os blocos. 

Local de convívio e permanência. 

Iluminação natural 
Grande cobertura em domus; 
elemento marcante no edifício 

Utilização de sheds para iluminação 
zenital e janelas para 

enquadramento da paisagem 

Visuais 
Voltados para o interior do próprio 

edifício, para o Salão Caramelo 

Os visuais externos são privilegiados 
– paisagem natural e construída do 

entorno exerce grande influência 

Circulação 
Salão Caramelo, rampas, 

corredores 
Pátios externos, rampas, corredores, 

galeria subterrânea e escadas 

Relações: 
Interior x Exterior 
Visuais e Pátios 

 

  

 

O quadro-síntese constitui uma das ferramentas utilizadas para a elaboração das 

diretrizes a serem seguidas no projeto para um edifício destinado ao ensino de Arquitetura 

e Urbanismo na FCT. Para tanto, faz-se necessário também estudar as questões 

relacionadas às características específicas do seu campus. 
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Diferentemente da FAUSP e FAUP, que possuem estruturas independentes dentro 

das respectivas universidades, o curso da FCT tem suas bases assentadas na estrutura 

departamental do campus, de forma que o caráter de integração entre os cursos e 

departamentos é um elemento de grande importância no seu cotidiano e que norteia o 

seu funcionamento. Essa particularidade encaminha a uma reflexão a cerca dos locais de 

convívio e permanência, que confirmam e estimulam a integração. Ao atrair os usuários, 

esses espaços proporcionam a troca de experiências e a ampliação das relações de 

sociabilidade, enquanto desempenham papel importante de referência no campus, 

tornando-se marcos que facilitam a legibilidade dos espaços, e de articulação entre as 

diferentes áreas. Dessa forma, as diretrizes para o projeto de um edifício que supra as 

necessidades do curso devem pautar-se também nessa característica atendendo toda a 

comunidade universitária. 

 

Quadro 2: Diretrizes Projetuais 

Aspecto Diretrizes Razões 

Integração entre os cursos 
Respeito ao perfil interdisciplinar do 

campus – proporcionar o contato entre 
alunos e docentes de diversos cursos 

Proximidade aos edifícios existentes 
Integração à estrutura existente 

estimulando a utilização do edifício por 
toda a comunidade 

Valorização do entorno pré-existente 

Observação dos visuais do entorno 
para proporcionar aos usuários a 
possibilidade de contemplação e 

reflexão acerca do espaço construído 
e natural e suas relações 

Relação com os eixos de circulação 
Articulação das circulações de 

pedestres e de veículos 
Proposição de áreas de convívio – 

pátios e praças 
Favorecimento da sociabilidade 

Inserção 
no campus 

Adequação ao relevo, paisagem 
natural e edifícios existentes 

Integração entre o edifício e seu 
entorno 

Vários blocos interligados pela praça 
Fluidez, permeabilidade do espaço e 

fácil legibilidade 

Proposição de grande praça 
Permeabilidade entre os espaços 
internos e externos; incentivo às 

relações de sociabilidade 

Circulação por varandas, praça, 
escadas e rampas 

Variedade de percursos e 
possibilidade de contemplação e 

encontros 

Edifício e 
Entorno imediato 

Iluminação zenital e amplas aberturas 
Iluminação uniforme dos ambientes; 
observação dos visuais do entorno 

 

Conclusão 

O estudo realizado permitiu compreender as características dos edifícios da 

FAUUSP e FAUP e os elementos norteadores na concepção do projeto desses edifícios. 

Da mesma forma, os esforços empreendidos na compreensão da dinâmica de 
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funcionamento do curso de Arquitetura e Urbanismo da FCT, bem como as características 

inerentes ao campus permitiram a elaboração de diretrizes para o desenvolvimento de um 

projeto arquitetônico nesta unidade universitária que atenda os alunos, docentes e 

funcionários, garantindo a qualidade das atividades desempenhadas, a boa adequação 

dos espaços a elas destinados e o bem-estar de seus usuários.  
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Resumo 
Esta pesquisa trata do projeto arquitetônico de intervenções sobre ambientes 
preexistentes de interesse de preservação. Importantes registros históricos materiais 
inseridos no espaço urbano são abandonados, demolidos ou descaracterizados no dia a 
dia de nossas cidades. Preocupado com essas ações, esta investigação analisa como 
dois arquitetos brasileiros reconhecidos internacionalmente respondem com desígnios a 
essa questão. Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha possuem um acervo 
representativo de obras que reinventam os lugares com propostas projetuais 
características que são considerados referências na área da preservação e restauração 
do Patrimônio Histórico. Relacionam assim, formas antigas a novas funções urbanas 
discutindo o papel da memória e da história das cidades ao definir importantes 
identidades na cidade atual. Dessa forma, as reflexões resultantes desta investigação 
visam encaminhar diretrizes projetuais para atuação do arquiteto urbanista nesta área de 
estudos.  
Palavras - chave: Projeto e Preservação; Lina Bo Bardi; Paulo Mendes da Rocha 
 

Introdução e justificativa 

A temática da preservação do patrimônio arquitetônico adquire importância na 

formação tanto dos cidadãos como dos arquitetos urbanistas na medida em que esta 

problemática proporciona através da intervenção projetual nesses conjuntos 

arquitetônicos com preexistência edificada, a valorização da cultura local, regional e 

nacional em contraposição ao contexto de uniformização, padronização e globalização em 

que vivemos. Desse modo o debate sobre essas intervenções arquitetônicas 

contemporâneas nas cidades é fundamental na perspectiva da salvaguarda da memória 

coletiva com referências a historia da cidade, contribuindo para a valorização de sua 

identidade.  

As cidades brasileiras, como Presidente Prudente, cidade média do interior paulista 

com menos de cem anos, possui um patrimônio arquitetônico modernista (HIRAO, 2008) 

que está sendo substituído gradativamente por uma edificação que não respeita sua 

memória histórica. Esse patrimônio existente com seu espaço/forma não mais atende às 

necessidades da cidade contemporânea. Assim, outras construções adequadas aos 

novos usos e funções são erguidas em seu lugar e não apresenta nenhuma referência a 

anterior.  
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Os desígnios dos arquitetos nessa prática projetual podem valorizar as 

preexistências do lugar com adequações às novas necessidades da vida contemporânea 

agregando um conteúdo para sua identidade, importante para os protagonistas do 

cotidiano da cidade atual. 

Os arquitetos modernistas, desde Lúcio Costa com o SPHAN- Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional foram os que iniciaram no Brasil essa prática de 

intervenções em patrimônio arquitetônico.  No estado de São Paulo, Mario de Andrade e 

Luiz Saia atribuíram características de restituições ideais e modernistas no projeto de 

restauro (GONÇALVES, 2007).  

Dois arquitetos paulistas destacam-se com obras arquitetônicas relacionadas à 

preservação do patrimônio histórico: Paulo Mendes da Rocha e Lina Bo Bardi. De 

formações diferentes definiram desígnios de conjuntos arquitetônicos com preexistências 

que se tornaram identidades na cidade. Pequenas diferenças na forma de conceber o 

projeto caracterizam suas intervenções. Desse modo este estudo investiga a tênue 

diferença no processo do desenvolvimento do projeto através da análise de suas obras 

que se tornaram referência influenciando a atuação das novas gerações de arquitetos ao 

mostrar um caminho possível que preserva elementos importantes da história 

arquitetônica e ajustando às necessidades atuais das pessoas redesenhando paisagens 

marcantes na cidade contemporânea.  

 

Objetivos 

O estudo debate as intervenções (restauração, reabilitação, readequação, 

refuncionalização, renovação e revitalização) nas edificações e conjuntos urbanos 

modernistas de interesse do patrimônio histórico no Brasil, a partir de um ponto de vista 

de sua inserção na cidade contemporânea. 

Portanto, procura fomentar reflexões sobre as teorias e critérios de intervenção 

arquitetônica em patrimônios de interesse de preservação. Busca dessa forma, 

compreender as complexas relações que os projetos de intervenções estabelecem com 

as preexistências edificadas através da análise dos projetos elaborados por dois dos mais 

importantes arquitetos brasileiros, Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha.   

Busca, também, apontar caminhos da prática profissional do arquiteto urbanista para 

a preservação do patrimônio histórico modernista de cidades médias paulistas com 

menos de cem anos de existência, como Presidente Prudente, que tem seu conjunto 

histórico inserido num processo acelerado de descaracterização e destruição de seu 

patrimônio histórico.  
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Metodologia 

Para formar um panorama sobre a temática abordada, uma revisão bibliográfica sobre a 

teoria da restauração foi realizada, depois relacionada com os conteúdos das Cartas 

Patrimoniais. Esse conteúdo produzido serviu de referencial teórico. Em seguida uma 

seleção e inventário detalhado das obras significativas de Paulo Mendes da Rocha (Praça 

do Patriarca/SP-1992, Pinacoteca do Estado/SP-1993 e Centro Cultural FIESP/SP -1996) 

e Lina Bo Bardi (Solar do Unhão/Salvador-1959, Ladeira da Misericórdia/Salvador-1987, 

SESC Fábrica Pompéia/SP-1977), mais as visitas in loco de algum desses projetos, 

serviu de fontes para reflexões sobre as ações projetuais dos arquitetos. 

Assim, como decorrência, a partir destes levantamentos com a síntese reflexiva 

reunindo o conteúdo teórico e a prática projetual das obras arquitetônicas pesquisadas 

buscou compreender o processo dos desígnios sobre o patrimônio histórico arquitetônico, 

fornecendo subsídios ou diretrizes para possíveis intervenções em edificações pré-

existentes em cidades médias paulistas como Presidente Prudente.  

 

Resultados e discussões 

A formação acadêmica e a vivência profissional estruturam o pensamento 

arquitetônico que influenciam a atuação projetual de Bo Bardi e Mendes da Rocha.  Suas 

obras são importantes registros na Paisagem Urbana, marcando e identificando lugares 

característicos nas cidades em que se inserem. Seus desígnios referenciam a história do 

lugar, apropriam do diagnóstico de usos existentes no entorno, bem como consideram a 

percepção da paisagem. Definem assim, outras e as funções na cidade atual, 

configurando-se como obras emblemáticas de intervenção sobre o Patrimônio Histórico. E 

as trajetórias deles encaminham para indicar sutis diferenças nas intervenções sobre 

edifícios preexistentes. Produzem um conjunto de obras premiadas internacionalmente 

servindo, hoje como referência, que influencia as produções arquitetônicas das novas 

gerações que se sucedem. 

 

A formação 

Lina Bo Bardi nascida em Roma (1914), graduada na Universidade de Roma dirigida 

por Gustavo Giovanonni e Marcelo Piacentini, direcionam o olhar da jovem estudante para 

a história da arquitetura em detrimento a composição arquitetônica (ANDRADE JUNIOR, 

2005). Em Milão, cidade que acolhe a recém formada arquiteta, trabalha com Giu Ponti 

ligado ao protomodernismo e com modernistas como Giuseppe Pagano e, conhece seu 

futuro marido Pietro Maria Bardi.  Essa experiência milanesa proporciona como afirma 
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RUBINO (2008) uma experiência de fazer uma arquitetura por escrito. Traz toda essa 

intensa vivência intelectual ao Brasil ao se mudar 1947, onde continua a fazer crítica 

arquitetônica e produzir obras referenciais, principalmente em São Paulo e Salvador.  

Paulo Mendes da Rocha, nascido em Vitória ES (1928) chega a São Paulo, em 1937 

com o pai, engenheiro de portos e canais que vem para fazer parte do corpo docente da 

Escola Politécnica (SANTOS, 1993), gradua-se arquiteto pela Escola Presbiteriana 

Mackenzie em 1954. Discípulo de Vilanova Artigas de quem vai ser professor assistente 

na FAU USP. Mestre da chamada “Escola Paulista de Arquitetura”, desenvolve um 

conjunto de obras significativas que culmina com o Prêmio “Pritzker” de 2006. 

 

As obras 

LINA BO BARDI. Depois de passar por Rio de Janeiro e São Paulo, Lina Bo Bardi 

realiza uma série de projetos em Salvador. No projeto de restauro do Conjunto do Unhão, 

antigo engenho de açúcar localizado às margens da Bahia de Todos os Santos, faz uma 

adequação para um Museu de Arte Popular, em 1962-1963, pensado como Museu 

Folclórico, como documento e espaço das manifestações tradicionais populares. A ação 

projetual, neste conjunto arquitetônico do século XVII (solar, capela, senzala e galpões) 

tombado pelo IPHAN-1943 subsidia-se na teoria do restauro crítico, realizando escolhas 

críticas ao identificar e recuperar elementos que o caracterizem como valor de obra de 

arte, mesmo que em certas circunstancias seja em prejuízo do seu valor histórico. Nessa 

intervenção, Lina não considera somente as características originais, mas incorpora as 

transformações espaciais em função das modificações das funções (industriais e 

agrícolas) do edifício que se sucederam no tempo, recuperando a documentação do 

“trabalho” e do “território” (ANDRADE JUNIOR, 2005). Desse modo, preserva as 

características fundamentais do conjunto edificado, ou seja, a amplitude dos espaços 

(volumetria) e seu aspecto rústico, mas insere novos elementos, como aberturas na casa 

grande e inserção de uma nova escada de madeira no interior do solar como um 

elemento marcante e definidor do interior do edifício. Como também elimina elementos 

que não considera importante como o alpendre do século XIX e certas construções 

adjascentes (BIERRENBACH, 2001).  

A arquiteta volta a trabalhar a paisagem soteropolitana, nos anos 1980 ao elaborar 

o Plano de Recuperação do Centro Histórico. Dentre as várias ações concebidas nesta 

área, o projeto piloto da Ladeira da Memória (1986-1989), tombada pelo IPHAN-1938, em 

conjunto com Lelé, João Filgueiras Lima. Lina levanta, identifica e analisa a circulação e 

os locais das permanências/atividades adequando-os aos usos, os espaços restaurados, 
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gerando um circuito intenso de atividades culturais, em que, alem da preservação da 

arquitetura estava preocupado em manter a “alma popular” da cidade ao relacionar usos 

de habitação e comércio inseridos no centro histórico. 

Nesse contexto o primeiro projeto a ser enfocado é a Ladeira da Memória composta 

de edifícios de vários tempos, onde restaura a fachada de cinco deles fazendo um reforço 

estrutural no interior, interferindo e adequando aos novos usos. Nas outras duas casas 

em ruínas, mantém este estado e faz um reforço estrutural nas laterais para garantir sua 

preservação, respeita assim sua condição de ruína. A outra edificação em ruínas entre 

duas residências foi transformada no Bar dos Três Arcos, mantendo elementos 

característicos. Da Mesma forma trabalha o Restaurante do Coaty. Lina não está 

preocupada apenas com a recuperação dos espaços físicos, mas com a permanência dos 

moradores do local, é a idéia de trabalhar a arquitetura em função de um contexto, e não 

apenas como objeto ensimesmado (FRANÇA, 2009). 

Outro singelo, mas marcante projeto de Lina é o SESC Fabrica Pompéia, antiga e 

abandonada fábrica de tambores localizada num bairro industrial carente de 

equipamentos de lazer. A partir da percepção do uso e apropriação do espaço concebe a 

intervenção mantendo os espaços de galpões de uma velha e aparente insignificante 

estrutura, mantendo a volumetria, mas reconfigurando, transformando as introvertidas 

estruturas em brilhantes espaços extrovertidos (ZEVI, 1999). Os espaços das atividades 

se interagem entre o interior e o exterior, muitas vezes se confundindo, como o rio que 

circula dentro da fábrica. Nesses galpões a interferência, criando ambientes no amplo 

espaço aproveita a luz natural, as continuidades visuais e valoriza a expressão dos 

materiais que utiliza, tijolo, madeira, concreto, telha de barro, paralepípedo, criando 

percursos de descobertas e apropriações definidas pelo seu desígnio. A dinâmica de usos 

e apropriações se sucede desde a entrada, uma rua corredor, passando pelos galpões e 

prolongando até o fundo de vale, onde se localizam as atividades esportivas. No lugar do 

rio, ou sobre ela, um deck de madeira, um solarium, como uma praia ou local do encontro 

separa os dois blocos verticais esportivos que são interligados por passarelas aéreas 

constituindo-se em novas e expressivas construções que se inserem na “cidadela”. 

Concebidos como um lugar do refúgio, de proteção, das cavernas, como também do 

ataque. 

Em Lina, os desígnios são concebidos ou pensados a partir do presente, um 

presente crítico, que Rubino (2009) trata como “presente histórico” utilizando o ponto de 

vista de juízo histórico de Benedetto Croce, onde é determinado pelo presente, por um 

sujeito que observa a situação contemporânea para partir desta avaliar o passado. 
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PAULO MENDES DA ROCHA 

A paisagem da cidade de São Paulo possui importantes elementos com desígnios 

de Paulo Mendes da Rocha. Na Praça do Patriarca, o arquiteto faz uma intervenção 

contemporânea num lugar já edificado carregado de referenciais históricos contrapondo 

uma nova cobertura em aço ao contexto existente, requalificando o sítio ao proporcionar 

um referencial para a cidade, e proporcionar a partir dele visuais para os edifícios do 

entorno, registro material de várias épocas anteriores. Constitui-se no elo de ligação do 

Centro Velho e Novo de São Paulo, através do Vale do Anhangabaú, pelo Viaduto do 

Chá. Nesse projeto, Mendes da Rocha propõe também uma re-organização da Praça do 

Patriarca, retira os ônibus, recria um piso a partir do desenho dos anos 1930, demole a 

cobertura existente e cria uma nova marquise leve e transparente como marco referencial 

da cidade, pendura uma cobertura que faz sombra, abriga e simboliza a “porta” da cidade 

para quem chega ao centro antigo e emoldura a paisagem de que vai para o centro novo 

e serve de lugar de transição escalar entre eles. (ZEIN, 1999). 

No mesmo centro histórico, outra obra de Mendes da Rocha é referência de 

intervenção em edifício preexistente, a Pinacoteca do Estado, antigo Edifício do Liceu de 

Artes e Ofícios de Ramos de Azevedo-1905. Implantada na Avenida Tiradentes, com a 

Estação da Luz, Jardim da Luz e Estação Júlio Prestes, localizadas nas proximidades, 

forma um dos conjuntos arquitetônicos históricos importantes da cidade. O arquiteto faz 

uma intervenção discreta, mas marcante, perceptível. Seu desígnio desloca o acesso e 

impõe os percursos internos, que determinam novas leituras do conjunto arquitetônico. A 

entrada do edifício agora se dá pela rua adjacente, com menos fluxo de autos, alterando o 

ingresso ao edifício, pela lateral, destruindo a idéia de seqüências hierárquicas espaciais 

clássica monumental anterior, determinando os novos percursos através de passarelas 

metálicas precisas tecnicamente, que cruzam e identificam as intervenções e valorizam a 

percepção dos ambientes pelos usuários do espaço possibilitando a descoberta de 

caminhos alternativos e o usufruto das exposições que lá ocorrem. A cobertura 

translucida dos páteos internos completa a simplicidade das interferências do arquiteto 

que determina outro tipo de apropriação e percepção do espaço. 

Outra significativa obra de intervenção de Mendes da Rocha é nos níveis de acesso 

ao prédio modernista de Rino Levi na Avenida Paulista, o edifício da FIESP- 1960. As 

mudanças de programas das edificações cada vez mais rápidas conduzem a necessárias 

interferências de adequação, como também são condicionadas pelas alterações de usos 

e apropriações do entorno, como centro de espetáculos (MASP, Centro Cultural Itau, 

cinemas). Ele encaixa uma estrutura metálica leve numa estrutura pesada de concreto do 
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edifício. Demole parte de uma laje para reorganizar atividades (galeria de arte, biblioteca, 

foyer, protocolo, recepção e acesso aos elevadores, inserir outras (Salão de Atos e Café) 

e organiza as circulações internas da edificação. Essa intervenção de 1996-1998 altera a 

relação edifício/lote/rua alargando a avenida em cerca de dezessete metros. Ganha, 

dessa forma um amplo espaço semi-público de transição urbana que acessa os planos 

superior e inferior desse Centro Cultural. O arquiteto nessa articulação entre o existente e 

o inédito, além do conferir valor ao que construiu atribui uma nova característica ao 

existente (VASCONCELOS, 2007) 

 

O desígnio 

As reflexões que decorrem das análises realizadas conduzem para pontos comuns 

e divergentes no desígnio proposto pelos arquitetos. 

Elas partem de uma leitura criteriosa do entorno urbano em que os edifícios se 

inserem na dinâmica do uso e apropriação da cidade atual. Sendo assim, a relação do 

edifício-cidade é fundamental ao determinar as diretrizes projetuais de intervenção. Criam 

novas paisagens, a partir do existente e reforçam as qualidades do patrimônio histórico. 

Propõe a valorização da arquitetura e seu papel na cidade contemporânea com vitalidade 

e dinâmica de uso e apropriação.  

Na relação do existente e da intervenção, a inovação. Requalifica dando uma nova 

dinâmica espacial ao proporcionar espaços de descobertas relacionando com a história 

do lugar. Com amplo domínio das técnicas construtivas ajusta uma intervenção simples, 

mínima, mas essencial que modifica, transforma e atualiza ambientes para a cidade atual 

com sua dinâmica de usos e apropriações. Reinventam lugares a partir das referências 

históricas criando referências e fortes identidades locais. 

A precisa colocação dos materiais construtivos com sua expressão e técnica 

identificando o antigo e o novo estabelece uma relação de integração e continuidade sem 

contrastes que comprometam o desenho qualificando os lugares que propõem.  

Enfim, os desígnios dos arquitetos apresentam espaços cheios de significados 

históricos registrados que se mantém no espaço construído agregando os novos 

significados das intervenções projetuais. 

As sutis diferenças nos processos projetuais dos arquitetos conferem atributos que 

qualificam a diversidade necessária a arquitetura e ao urbanismo.  

Lina Bo Bardi valoriza o uso e apropriação existente no lugar antes da intervenção. 

Fundamenta o projeto a partir da observação detalhada desse atributo. A vivência 

socioespacial transformando o espaço em lugar determinam as diretrizes dos desígnios 
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que estabelece. Então o desenho surge incorporando a história da edificação, em seus 

diversos tempos, inseridos no contexto urbano atual. 

Paulo Mendes da Rocha compreende as relações da forma, seus significados no 

tempo no contexto atual em que se inserem para definir o desígnio da intervenção. 

Redefine acessos, circulações e formas espaciais para conceber novos espaços de 

permanência e encontro inseridos no existente.  

 

Conclusão 

Os projetos de intervenção são fundamentais para a preservação do patrimônio 

arquitetônico. A adequação às necessidades da cidade atual e a conseqüente intervenção 

que atualize o espaço físico preservando as características históricas dos edifícios 

apresenta pequenas diferenças nos desígnio dos arquitetos. Diferenças essas, 

necessárias para possibilitar diferentes percepções, vivências e apropriações da cidade. 

Desta forma, os desígnios de Bo Bardi e Mendes da Rocha são referências para 

intervenções para a salvaguarda do patrimônio histórico e arquitetônico das cidades 

médias paulistas, como Presidente Prudente, que ainda permanecem, mas estão 

ameaçados de descaracterizações e até de demolições.  
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Resumo 
Este trabalho teve como objetivo principal alterar o sistema estrutural em aço de um 
galpão industrial para um sistema estrutural em concreto pré-moldado, propondo uma 
nova forma sem descaracterizar o original, à medida que foram realizados ajustes e 
evoluções conforme a necessidade. Além disso, foram comparadas e avaliadas as 
vantagens e desvantagens do sistema estrutural proposto, e realizada uma estimativa 
global do preço das estruturas em aço e em concreto pré-moldado. Contudo, o fato de 
propor o sistema estrutural em concreto pré-moldado como alternativa, não significa que 
este é melhor que o sistema estrutural em aço. A grande questão é que vivemos em uma 
época que requeremos cada vez mais rapidez e praticidade, e por isso as possibilidades 
existem para serem exploradas. 
Palavras-chave: sistemas estruturais, análise estrutural, materiais estruturais. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Podemos definir pórtico como sendo um conjunto de elementos lineares 

conectados entre si rigidamente, de modo que se torne uma peça contínua única, mas 

não necessariamente sequencial. Não importando as formas dos elementos que os 

compõem e nem seus materiais estruturais. Por ser um sistema que possui ligações 

rígidas entre as partes que o compõe, independente de onde forem aplicadas as ações 

nos pórticos, todos os seus elementos trabalharão juntos para suportá-las (REBELLO, 

2003). 

Os pórticos são bastante empregados no travamento de edifícios com grandes 

alturas, onde as cargas de vento são bastante significativas. As estruturas aporticadas 

também são bastante comuns no sistema pré-moldado, sendo constituídas de pilares e 

vigas de fechamento rigidamente ligados, e são utilizadas geralmente em construções 

industriais, armazéns, construções comerciais, etc. (IGLESIA, 2006). 

Além disso, os pórticos são estruturas utilizadas em construções que precisam de 

alta flexibilidade na arquitetura, o que ocorre devido a possibilidade do uso de grandes 

vãos para alcançar espaços abertos sem a interferência de paredes, o que é de grande 

relevância para o projeto proposto (SOARES e HANAI, 2001). 
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O fator que norteia e justifica tal pesquisa gira em torno de se entender o uso do 

pré-moldado no Brasil, através de uma análise comparativa com o sistema estrutural em 

aço para galpões. Procuramos então compreender as escolhas do mercado da 

construção civil quanto à escolha de um sistema estrutural ou outro, e até mesmo propor 

novas alternativas, mostrando as potencialidades do material estudado. 

 

Objetivo 

Alterar o sistema estrutural em aço de um galpão industrial para um sistema 

estrutural em concreto pré-moldado, propondo uma nova forma sem descaracterizar o 

original, realizando ajustes e evoluções com a técnica em concreto pré-moldado. 

Comparar e avaliar as vantagens e desvantagens do sistema estrutural proposto. Realizar 

uma estimativa global do preço da estrutura em aço e comparar com estrutura proposta 

em concreto pré-moldado. 

 

Metodologia 

Para que o objetivo anteriormente citado pudesse ser alcançado, foram executadas 

algumas atividades específicas: 

 Breve levantamento bibliográfico sobre concreto pré-moldado; 

 Alteração do sistema estrutural original em aço, de um galpão industrial, para o sistema 

estrutural em concreto pré-moldado (etapa em que foi realizado o pré-dimensionamento 

do sistema estrutural em concreto pré-moldado, e realizados ajustes e evoluções de 

acordo com a técnica de concreto pré-moldado); 

 Comparação e avaliação das vantagens e desvantagens do sistema estrutural proposto; 

 Realização da estimativa global do preço do sistema estrutural em aço e do sistema 

estrutural em concreto pré-moldado; 

 Montagem do texto. 

 

Resultados – Desenvolvimento 

Segundo a norma NBR 9062 (ABNT, 2006), pré-fabricado é o elemento produzido 

fora do local definitivo da estrutura, em usina ou instalações análogas que disponham de 

pessoal e instalações laboratoriais permanentes para o controle de qualidade. É o 

elemento que é executado fora do local definitivo de utilização, produzido em condições 

menos rigorosas de controle de qualidade, sem a necessidade de pessoal, laboratório e 

instalações congêneres próprias. 
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Partindo desde princípio, o elemento proposto para o galpão industrial pode ser de 

uma dessas duas naturezas propostas, desde que na escolha do tipo de produção sejam 

levados em consideração o detalhamento do elemento, o transporte e montagem do 

mesmo, além da disponibilidade de serviços. 

Tomando como base os elementos pré-moldados de concreto, podemos dizer que 

estes transformam a obra em uma espécie de linha de produção, isto devido aos 

processos de montagem dos componentes que é realizado in loco. 

No que diz respeito entre as ligações dos elementos, estes podem ser somente 

encaixados, por já virem de fábrica com os “dentes” de encaixe. 

Porém, em casos como o do projeto que será apresentado, o sistema estrutural 

escolhido exige ligações rígidas ou semi-rígidas. Esta rigidez pode ser obtida através de 

pinos ou parafusos que atravessem as vigas alcançando então os pilares, e que vão 

garantir a estabilidade do sistema.  

O projeto em si é constituído pela elaboração de uma tipologia de pórtico pré-

moldado, a qual esta sendo desenvolvida para substituir um sistema estrutural composto 

de treliças em aço apoiadas em pilares também de aço. 

O galpão industrial em questão deverá ter um vão livre de 25 metros e um pé 

direito de no mínimo 4,5 metros. Na sequência é apresentada a Figura 1, referente a 

planta baixa do sistema estrutural em aço. Já na Figura 2, pode ser observada a planta 

baixa do sistema proposto em pré-moldado de concreto. 
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Pórtico pré-moldado

 

 

 

 

Figura 1. Planta baixa do 
projeto  para o galpão em 
aço. 

Figura 2. Planta baixa elaborada 
para o galpão em concreto pré-
moldado. 

O sistema proposto em aço é constituído por pilares e treliças de banzos inclinados 

(formando a cobertura em duas águas), como mostra a Figura 3. 

Já o sistema em pórtico que esta sendo apresentado em pré-moldado possui 

pilares maciços de seção retangular, e viga em arco de seção “I”. A viga em arco é 

vazada para diminuir o peso da estrutura, e também para dar um toque diferencial para o 
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sistema. A tipologia de pórtico foi criada exclusivamente para este trabalho, e pode ser 

ilustrada a partir da Figura 4. 

                                      

 

 

 

Figura 3: Treliça que 
compõe o projeto em aço. 

Figura 4: Pórtico em 
concreto pré-moldado. 

De acordo com a Figura 4, foi constituído um sistema em pórtico triarticulado, o que 

facilita o transporte e a montagem das peças para o suposto local da obra. 

As ligações entre os pilares e vigas deverão ser realizadas através de um aumento 

da seção dos pilares e das vigas na região das ligações, e as superfícies serão 

encaixadas e fixadas com pinos de metal. Já a articulação que fará a ligação entre as 
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duas partes da viga, será realizada com auxilio de chapas metálicas e parafusos 

passantes, como mostra o exemplo da Figura 5. 

 

Figura 5: Exemplo de ligação entre as partes da viga. 

 

Para visualizarmos melhor as ligações propostas para o projeto do galpão em pré-

moldados, segue abaixo uma ilustração (Figura 6) das mesmas, feitas esquematicamente, 

além do detalhe da seção transversal da viga de pórtico. 

Pórtico - Detalhe
da seção da viga

Pórtico - Detalhe da ligação pilar x viga Pórtico - Detalhe da articulação

Pilar

Viga

 

 

Figura 6: Detalhes do pórtico pré-moldado de concreto. 

 

Podemos considerar o projeto proposto como um projeto bastante simples, porem 

o intuito deste trabalho é nos fazer refletir e verificar se realmente é viável o sistema 

estrutural em aço, ou em concreto pré-fabricado. 

No que diz respeito ao custo das estruturas foi realizado um levantamento de 

preços por estimativa dos pórticos em aço e dos pórticos em concreto pré-moldado. De 

acordo com o levantamento realizado nas empresas consultadas, verificou-se que o custo 

de cada pórtico em aço (viga treliçada mais dois pilares treliçados) seria em torno de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Multiplicando este valor por 16, que é a quantidade de pórticos 

em aço utilizado no projeto do galpão, o custo somente da estrutura dos pórticos em aço 
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ficaria em aproximadamente R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Já para a 

estrutura proposta em pré-fabricados o custo de cada pórtico ficou avaliado em torno de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais). Como foram utilizados 10 pórticos, o custo total da estrutura 

ficaria em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

Podemos notar que entre as duas estimativas de custo há uma diferença de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Porém, tudo indica que tal diferença seja compensada na maior 

rapidez de execução e limpeza da obra pré-moldada, possibilitando então a concorrência 

entre os dois sistemas construtivos. Sem contar que se a edificação se destina ao uso 

comercial, esta diferença pode ser rapidamente faturada e compensada, além do fato de 

que, considerando que realizamos somente um pré-dimensionamento das peças a serem 

utilizadas, ao ser realizado um dimensionamento detalhado seja possível aumentar ainda 

mais a distância entre os pórticos pré-fabricados, diminuindo o número de elementos 

estruturais necessários, sendo que se diminuirmos somente um pórtico, a obra em pré-

moldados já sairia R$ 1.000,00 (um mil reais) a menos que a obra com estrutura em aço. 

 

Discussão 

Durante o desenvolvimento deste trabalho procurou-se estudar tanto o sistema 

construtivo em aço, quanto o sistema construtivo em concreto pré-moldado. Através deste 

estudo conseguiu-se perceber algumas particularidades dos materiais e suas 

potencialidades. 

Primeiramente deve-se citar que tanto um quanto o outro, possibilitam a limpeza e 

certa organização do canteiro de obras. 

O que pode certamente listar como uma das principais vantagens do sistema em 

concreto pré-moldado é a rapidez da montagem da edificação. O trabalho se restringe em 

posicionar as peças e encaixá-las. Não há preocupação com solda ou até mesmo tempo 

de cura do concreto armado convencional. 

Também se notou que através do uso do sistema de pré-fabricados, 

economizamos um número de 6 pórticos no total da estrutura. Pois no projeto original o 

espaçamento entre as treliças era de aproximadamente 6 metros, perfazendo no total o 

uso de 16 treliças em aço. Já no projeto proposto em concreto pré-moldado, os pórticos 

distam entre si 10 metros, sendo necessário o uso total de 10 pórticos pré-moldados. 

Tivemos, portanto, um racionamento da estrutura, uma vez que conseguimos aumentar a 

distância entre os pórticos, e estes por sua vez foram reduzidos em número de 6. 

O que pesa como desvantagem para o sistema proposto por este trabalho é a 

questão de logística e transporte. A inviabilidade acontece devido ao fato de não haver 
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fornecedores nas proximidades do município onde a edificação será construída, por 

exemplo, dificultando assim no fato de peças terem que ser vindas de outras regiões, 

onerando o custo de transporte, além de que as mesmas podem ser danificadas ou sofrer 

avarias durante o processo. Além disso, devemos salientar que o uso de pré-fabricados 

requer o uso de mão de obra especializada. 

Pode-se dizer que os dois sistemas estudados possuem a vantagem de serem 

montados em horários não comerciais, o que não atrapalha no fluxo de trânsito, por 

exemplo. Os horários em ambos os casos podem ser horários especiais, já que os 

materiais permitem tal facilidade. 

Os pórticos executados em concreto pré-fabricado deixam o espaço interno da 

edificação com maior área livre, devido ao fato de que as vigas que o compõem podem 

ter, e tiveram neste caso, suas alturas alteradas. Além disto, as vigas com alma vazada 

permitem a passagem de instalações prediais pelos vazios. 

 

Conclusão 

Através da realização deste trabalho pode-se ter a oportunidade de analisar um 

mesmo projeto com a possibilidade de ser executado em dois sistemas estruturais 

diferentes. O fato de propor o sistema estrutural em concreto pré-moldado como 

alternativa, não significa que este sistema é melhor que o sistema estrutural em aço. A 

grande questão é que vivemos em uma época que requeremos cada vez mais rapidez e 

praticidade, e por isso as possibilidades existem para serem exploradas. 

No Brasil ainda não temos tradição de usar elementos pré-fabricados em grandes 

obras de arquitetura, porém percebemos claramente que o material poderia ser muito 

mais explorado, e assim extrairíamos dele soluções bastante interessantes, como vemos 

na Europa e nos EUA onde este tipo de sistema estrutural é largamente utilizado. 
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Aproximadamente, 24,5 milhões de pessoas apresentam alguma deficiência no Brasil. Dados mais recentes e
específicos de Presidente Prudente indicam que a cidade possui 26.836 pessoas com alguma deficiência, sendo 
57,61% com deficiência visual; 20,04% auditiva; 13,27% mental; 4,26% física; 93,41% motora e 1,37%
deficiência física total dos membros. Índices que superam as demais médias das cidades do estado de São
Paulo.A partir dos dados acima, vemos que o município de Presidente Prudente, necessita de uma maior
atenção por apresentar um grande número de pessoas com alguma deficiência. Em busca de qualidade de vida,
muitas destas pessoas encontram dificuldades. É neste momento que o esporte surge, não apenas como uma 
ferramenta para uma vida mais saudável, mas também de motivação para que através da prática esportiva
obtenha benefícios tanto na reabilitação quanto socialmente. O projeto do centro esportivo tem como prioridade
as pessoas que apresentam alguma deficiência, para que estas consigam através da prática esportiva melhora
da qualidade de vida tendo como aliados a prática esportiva e a interação social. Para a realização deste projeto,
deve-se seguir a ABNT NBR 9050, diretrizes projetuais de infraestrutura esportiva e principalmente contato com
o usuário do local para melhor entendimento das necessidades para melhor desenvolvimento do projeto. O
esporte adaptado surgiu após a Segunda Guerra Mundial como forma de reabilitação e integração social, devido 
ao grande número de soldados que retornavam ao seu país com graves seqüelas, muitas vezes permanentes.
No Brasil, o esporte adaptado, surgiu na década de 1950. Como um breve estudo de caso, temos o local onde
são realizados os treinos do basquete sobre rodas (ADAPP), no ginásio de esporte da FCT- Unesp. Um dos 
problemas que ocorre, é o local onde as cadeiras adaptadas para o basquete ficam armazenadas assim como
os vestiários, na parte inferior do ginásio, fazendo com que o usuário para chegar à quadra, tenha que contornar 
por fora o ginásio, sem nenhum tipo de cobertura e ou proteção contra a ocorrência de fenômenos climáticos,
além de ser um local muito inclinado (já houve acidentes no local), pois o acesso interno (do local de armazenam
à quadra) se dá por escadas, tornando-se inacessível. Algumas melhorias foram realizadas, antigamente, o
ginásio não apresentava rampa nem banheiros adaptados. Através do Centro Esportivo voltado para as pessoas
que apresentam deficiência, um local adequado e projetado para estes, auxiliará a pessoa a melhorar seu
condicionamento físico, assim como interação com outras pessoas que podem apresentam o mesmas
dificuldades ou semelhantes, gerando discussões e soluções e consequentemente possibilitando a melhora da 
qualidade de vida.  
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Um projeto de sinalização caracteriza-se pela apresentação de soluções informativas adequadas através de
elementos pictóricos e textuais programados para o uso coletivo de espaços. Organização e representação
gráfica unificadoras das ações de busca e de reconhecimento do ambiente são necessárias para uma população
de usuários. Estruturas visuais aplicadas em determinados suportes facilitam o fluxo das atividades
desenvolvidas. A criação de um sistema de sinalização somente é possível pela determinação de ações 
comunicacionais que atendam às exigências previstas no briefing, bem como estruturadas em leis, normas e
padrões vigentes de segurança e acessibilidade. Entretanto, deve-se estabelecer limites territoriais e culturais; 
disponibilidade de recursos e investimentos em tecnologia; e relacionar estudos preliminares de design gráfico
que garantirão o sucesso informacional. O presente projeto tem como tema a sinalização externa do Campus II
da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. Justifica-se este estudo pela necessidade de um sistema 
padrão de orientação visual das informações ambientais e pela criação de um modelo para identificação e
reconhecimento do público às áreas da universidade. Partiu-se de um diagnóstico preliminar do problema
norteado pelo mapeamento da organização das estruturas físicas e da reflexão sobre as necessidades
operativas do usuário no ambiente apontado. O objetivo é proporcionar acessibilidade aos usuários que
adentram o Campus II, lhes oferecendo assim, mais conforto com a melhoria da localização espacial. Este 
projeto apresenta a criação de uma linguagem gráfica aplicada em dispositivos materiais que permitem
flexibilidade e eficiência de uso dos lugares e serviços; liberdade e controle dos usuários na organização e 
ordenação de caminhos, motorizado ou transeunte. . No presente projeto serão agregados valores de natureza
persuasiva com a inclusão da identidade corporativa da Instituição e histórico da empresa. Tais valores serão
acrescidos pela responsabilidade social e por ações educativas. A formulação de ideias diretoras estruturaram a
escolha da alternativa e a formalização do projeto. Neste sentido trabalho assegura visibilidade, criatividade e
inovação do sistema com a junção de três grandes áreas do conhecimento: arquitetura, design e comunicação. 
Será utilizado os princípios e fundamentos da comunicação visual, da ergonomia cognitiva e da resistência dos
materiais para implementar o projeto. A metodologia adotada permitiu a divisão do trabalho em três fases:
analítica, criativa e executiva. Foram incorporados requisitos ergonômicos e perceptivos fundamentais para o
bom funcionamento do sistema. O respectivo trabalho será baseado na tecnicidade e apresentará uma solução
representadas por um sistema visual unificado simples, minimalista, flexível e interativo.  
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