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RESUMO 

As constantes e rápidas mudanças percebidas no cenário atual, decorrentes, 

sobretudo, do desenvolvimento dos meios de comunicação e informação, vêm 

determinando novas posturas e novos meios de pensar. Na área da educação, as 

novas tecnologias propiciam processos de ensino/aprendizagem mais interativos, 

exigindo espaços que possibilitem maior participação do aluno. Nesse contexto, 

adaptabilidade, flexibilidade e inovação são conceitos que devem ser considerados 

nos projetos e construções atuais. Objetiva-se, neste trabalho, o estudo de formas 

flexíveis de construção na arquitetura escolar, em atendimento às demandas atuais, 

inclusive de construções mais sustentáveis, por meio da utilização do Light Steel 

Framing-LSF, em conjunto com outros componentes metálicos, em processo 

racionalizado de construção, que promova agilidade e redução de desperdícios e que 

seja condizente com o local de implantação. Para isso, a metodologia utilizada é a 

pesquisa exploratória, por meio da proposição de projeto para a educação 

profissionalizante, com experimentação em três terrenos. A partir do uso de retícula 

projetual, projetada por meio da coordenação modular, são elaboradas três diferentes 

soluções de projeto para o Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia 

de Minas Gerais (IFMG), seguindo diretrizes projetuais relacionadas à flexibilidade, à 

sustentabilidade ambiental e à identidade construtiva. A experimentação desses 

projetos, em terrenos com características distintas, demonstra ser possível utilizar os 

mesmos elementos arquitetônicos, com arranjos distintos, em processos 

racionalizados de construção, resultando em um variado repertório de edificações, em 

conformidade com as condições naturais de cada local em que são implantadas. A 

proposta apresentada também busca estimular novos processos na gestão de 

projetos e obras no IFMG, de modo específico, e no setor público em geral, no 

aprimoramento de novas técnicas construtivas, com aplicação e montagem de 

componentes industrializados, que podem proporcionar maior produtividade, 

qualidade e redução de geração de resíduos nas construções, condizentes com 

demandas do contexto atual. 

Palavras-chave: Arquitetura escolar. Flexibilidade. Coordenação modular. Light Steel 

Framing. Pré-fabricação.  

 

 



 

ABSTRACT 

 
 The constant and rapid changes observed in contemporary scenery, mainly 

due to the development of media and information, are changing people’s attitude and 

determining new ways of thinking. In Education Area, new technologies provide more 

interactive teaching/learning processes, requiring physical spaces that can make 

possible a higher participation of the student. In this context, adaptability, flexibility and 

innovation are concepts that must be considered in current designs and constructions. 

The aim of this dissertation is the study of flexible forms of construction in School 

Architecture, in response to current demands, including more sustainable buildings 

and the use of industrialized elements in rational construction processes, which could 

promote agility and reduction of waste, in accordance with the implantation sites. To 

reach this, the methodology used is the exploratory research, by means of the proposal 

of a design building for professional education, developed also to be tested and 

adapted in three different sites. In this sense, and working with a structural system 

which is able to be reproduced and adapted, standardized modular components are 

used upon a design grid. Three different design solutions were developed for the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Minas Gerais (IFMG), based 

on design guidelines related to flexibility, environmental sustainability and constructive 

identity. The experience of using the school design proposal in sites with different 

characteristics demonstrates that it is possible to use the same architectural elements 

in different arrangements on rational construction processes. The results show a vast 

possible repertoire for the buildings, varying according to the natural conditions of each 

site where they are implanted. This proposal also seeks for new processes in design 

and work management, in a specific way for IFMG and, in general, for the public area, 

by the improvement of new construction techniques and by the application and 

assembly of industrialized components that can bring productivity, quality, and 

reduction of waste generation in building construction, according to the demands of 

the current context. 

 

Keywords: School architecture. Flexibility. Modular coordination. Light Steel Framing. 
Prefabrication. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Historicamente, muitas transformações vêm sendo percebidas nas relações entre 

alunos e professores. A imagem do professor como centro do ensino vem sendo 

substituída pela imagem de facilitador dos processos de ensino/aprendizagem, 

permitindo o desenvolvimento das aptidões específicas dos alunos (KOWALTOWSKI, 

2011). 

Novas propostas pedagógicas surgiram, auxiliadas por novas tecnologias, 

demandando e proporcionando maior participação, liberdade e envolvimento dos 

alunos no processo de conhecimento e aprendizado. No entanto, as alterações 

espaciais percebidas no ambiente escolar ainda não são condizentes com essas 

relações. Continuamos reproduzindo escolas conforme o padrão da fábrica (factory 

model), do início do século XX, denominado por Nair e Fielding (2013) como “cells and 

bells” – “células” (cells) referindo-se às salas de aula e “sinos” (bells) referindo-se ao 

corredor, que recebe os alunos quando soa o sinal, anunciando o início e término das 

aulas. Nesse modelo, apresentam-se a grande maioria das salas de aula no Brasil, 

com cadeiras dispostas em fileiras, e o professor à frente, em posição de destaque. 

A escola atual, em todos os níveis de ensino, precisa ser convidativa e versátil, 

com ambientes confortáveis e estimulantes, contribuindo para o aprendizado (NAIR, 

2014).  

Repensar concepções da arquitetura escolar é um importante desafio colocado 

aos arquitetos, em atendimento às demandas trazidas com as crescentes inovações, 

no campo das tecnologias de informação e comunicação, e as relações sociais que 

surgem a partir dessas. Esses aspectos envolvem, de forma significativa, o ambiente 

do ensino técnico e profissionalizante, como novas formas de ensino, como o ensino 

à distância e as parcerias correntes com empresas e comunidades. Em constante 

adequação, os ambientes precisam ser adaptados não só às questões atuais, mas 

também às questões futuras, que são difíceis de prever (KOWALTOWSKI, 2011). 
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Nas décadas de 1960 e 1970, flexibilidade e adaptabilidade1, tanto na produção 

do espaço escolar quanto nas metodologias de ensino, já eram discutidos pelo 

movimento das escolas polivalentes2 no Brasil. Segundo Gonçalves (2011), essas 

escolas eram caracterizadas por uma arquitetura escolar diferente das anteriores, com 

espaços de salas de aula, sem paredes divisórias ou com divisórias móveis, e 

mobiliários flexíveis, possibilitando diferentes atividades pedagógicas. Atualmente, 

essa proposição de uma arquitetura escolar mais flexível adquire novos formatos, 

adaptados às novas tecnologias, e com a inclusão de temas correntes, como 

acessibilidade e sustentabilidade.  

Nessa direção, esta dissertação pretende investigar soluções de projeto 

arquitetônico para edificações voltadas para educação, com foco em novas diretrizes 

de ensino/aprendizagem, utilizando a racionalidade construtiva como ferramenta para 

processos de projeto e construção mais eficazes. Para isso, é aplicada a coordenação 

modular, utilizando o LSF, sistema construtivo constituído por perfis de aço 

galvanizado formados a frio, compondo painéis estruturais ou não. Por ser mais leve, 

apresenta facilidade no manuseio, transporte e montagem, promovendo construção 

mais ágil, com menor desperdício de materiais e ambientes mais flexíveis às 

inevitáveis transformações do espaço impostas ao longo do tempo (CRASTO, 2005). 

Contrapõe-se, assim, ao conceito clássico de industrialização e padronização, 

adotado nos últimos 50 anos no Brasil. A necessidade crescente de escolas no país 

resultou ao longo dos anos na produção de tipos pré-determinados de edificações 

escolares, na maioria das vezes em sistema construtivo fechado, com pouca 

flexibilidade, no qual as mesmas edificações são reproduzidas, sem variações, em 

vários locais, como parte da política de oferta da educação (PÁSCOA, 2008). 

Esses mesmos aspectos têm sido observados na adoção de construções pré-

fabricadas em escolas e universidades brasileiras, atraídas por um mercado 

crescente, que oferece soluções construtivas racionalizadas, com grande rapidez de 

execução. No entanto, diferenciam-se no que consideramos mais importante aqui 

                                                
1 Enquanto a flexibilidade se relaciona à variação de diferentes arranjos físicos, a adaptabilidade diz 
respeito à capacidade de um espaço acomodar diferentes práticas sociais (MACIEL, 2011). 
 

2 A denominação Escolas Polivalentes revela a intenção de um ensino que expandisse a formação 
humanística moderna para a preparação para o mundo do trabalho e da técnica (BRASIL,1972, p. 4 
apud GONÇALVES, 2015 p. 26). 
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proposto: a utilização de estratégias de projeto e componentes que promovam maior 

produtividade e qualidade, aliados aos aspectos condizentes com o ambiente escolar 

atual, à flexibilidade construtiva e a possibilidade de adequação às condições locais 

de implantação. 

Como parte integrante da pesquisa, serão desenvolvidos projetos para espaços 

voltados para a educação profissionalizante, tomando como objeto de estudo de caso 

o Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). 
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1.1 JUSTIFICATIVA 
 

Em oposição ao cenário previsível e estático, que norteou a evolução industrial e 

tecnológica de grande parte do século XX, as rápidas transformações tecnológicas 

pelas quais passamos influenciam todos os setores da economia, com novas 

tendências de mercado, que exigem produtos e processos com qualidade, acessíveis, 

e com menores impactos ao meio ambiente (MORAES, 2010). 

No Brasil, apesar da crescente utilização de componentes industrializados na 

construção civil, ainda predomina a produção tradicional da edificação, caracterizada 

pela ampla utilização de técnicas construtivas manufatureiras, com estruturas em 

concreto armado moldado in loco, e alvenaria de tijolos, em processos caracterizados 

por improvisos, alterações e ajustes no decorrer da obra, muitas vezes provocados 

por incompatibilidade dos projetos ou por mão de obra sem a qualificação necessária 

(MANUAL DE CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, 2015). 

A racionalidade construtiva é essencial aos processos de industrialização da 

construção civil, pois, mediante a organização do processo de produção, buscam-se 

soluções mais eficientes, que otimizem recursos humanos e materiais, possibilitando 

maior produtividade e qualificação da mão de obra, além de menor desperdício de 

materiais e redução na geração de resíduos (BARROS, 1996). 

A escolha da construção metálica na proposta a ser desenvolvida se deu não só 

em função de possibilitar a aplicação dos conceitos de industrialização, racionalização 

e sustentabilidade construtiva, defendidos nesse trabalho, mas também por oferecer 

variedade significativa de componentes, propiciando soluções arquitetônicas diversas. 

De acordo com Bellei (2004), as estruturas metálicas promovem construções com 

maiores vãos, menores projeções da estrutura, menores dimensões das peças e 

menores pesos. Com controle de qualidade de fábrica, as grandes vantagens na 

utilização de construções metálicas estão relacionadas à sua resistência, 

durabilidade, facilidade e rapidez na montagem, resultando em menor desperdício de 

material e menor produção de entulho.  
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Na maioria das vezes, esses elementos podem ser montados, desmontados, 

transportados, reciclados ou reaproveitados facilmente. Machado (2010), em trabalho 

intitulado Aspectos da sustentabilidade ambiental nos edifícios estruturados em aço, 

aponta a importância de se atentar para a escolha dos materiais utilizados, 

considerando as variáveis sobre todo o ciclo de vida do produto. No caso do aço, 

apesar do impacto negativo causado na sua produção, a sua escolha está relacionada 

às práticas e técnicas proporcionadas com a sua utilização. A alta possibilidade de 

reciclagem e a baixa geração de resíduos são componentes importantes desse 

material na contribuição para uma maior sustentabilidade do setor da construção civil. 

Assim, como importante estratégia de projeto e obra voltada para maior 

racionalidade construtiva, temos os sistemas modulares. No âmbito da arquitetura 

escolar, é grande seu potencial para possibilitar espaços mais flexíveis, que 

favoreçam os ambientes de aprendizagem na medida em que os tornam mais 

condizentes com as novas tecnologias e as novas relações interpessoais que se 

estabelecem e que estão em constantes mudanças. 

Motivado pela visão crítica proporcionada pela experiência profissional da autora, 

na Diretoria de Projetos e Infraestrutura (Dinfra), da Reitoria do IFMG, este trabalho 

tem por finalidade discutir o papel da arquitetura escolar no contexto contemporâneo, 

propondo um projeto arquitetônico que, além de atender demandas de flexibilidade 

e adaptabilidade dos espaços, pela adoção de processos racionalizados de 

construção, possibilite maior eficiência e qualidade na execução das obras, 

implantando uma nova cultura na gestão de projetos e obras no setor público para sua 

assimilação. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Investigar formas racionalizadas e flexíveis de construção, no âmbito da 

arquitetura escolar, por meio da coordenação modular e da utilização do LSF, em 

conjunto com outros componentes metálicos industrializados e padronizados, que 

possibilitem ganhos de qualidade, agilidade e economia na elaboração de projetos e 

na execução de obras voltadas para educação. 

 

     1.2.2   Objetivos Específicos 
 

- Discutir tendências e diretrizes arquitetônicas que possam assegurar qualidade 

ao ambiente escolar, dando suporte às novas demandas contemporâneas de 

ensino/aprendizagem, que, influenciadas pelas transformações tecnológicas, 

envolvem de forma significativa o ensino técnico e profissionalizante. 

- Investigar e discutir, por meio do desenvolvimento de projeto arquitetônico, 

ferramentas para racionalidade construtiva, aliadas às questões de sustentabilidade 

ambiental para edificações voltadas para educação, enfatizando-se demandas 

contemporâneas de flexibilidade e adaptabilidade dos espaços.  

- Propor o desenvolvimento de projetos para espaços voltados para a educação 

profissionalizante, condizentes com as demandas atuais de flexibilidade e 

adaptabilidade, no âmbito do IFMG. 
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1.3 METODOLOGIA  
 

Desenvolvimento de pesquisa qualitativa de caráter exploratória, inicialmente 

realizada por meio de revisão bibliográfica, com a investigação dos tópicos 

relacionados abaixo:  

 Contextualização histórica das escolas técnicas federais no Brasil, e sua 

relação com a sociedade e as escolas normais do período; 

 Bases teóricas e metodológicas da educação contemporânea, e sua relação 

com a arquitetura; 

 Pesquisa de atributos espaciais que possam favorecer a atividade de 

ensino/aprendizagem; 

 Processos de projeto, com ênfase nos projetos de escolas; 

 Racionalidade construtiva e modulação; 

 Pesquisa e análise das experiências referentes a edifícios escolares, voltados 

para o ensino técnico; 

 Pesquisa e análise de experiências e/ou projetos semelhantes, com soluções 

modulares; 

 Pesquisa e análise de experiências e/ou projetos semelhantes, realizados no 

IFMG. 

Em outra etapa, como meio de pesquisa exploratória, são realizados projetos 

arquitetônicos de edifícios escolares voltados para o ensino técnico e 

profissionalizante, implantados em terrenos com diferentes características.  

Estabelecidas estratégias de racionalidade construtiva, auxiliadas pela modulação, 

com a utilização de sistema construtivo com componentes industrializados, são 

simuladas implantações de projetos em três terrenos ocupados, que pertencem ao 

IFMG, nas cidades de Formiga, Ibirité e Governador Valadares.  
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A escolha desses terrenos está relacionada aos seus condicionantes, 

possibilitando a verificação da aplicabilidade do projeto em terrenos com variadas 

configurações e distintas condições ambientais.  

As etapas seguidas para o desenvolvimento dos projetos são: 

 Elaboração de diretrizes projetuais, objetivando-se ambientes flexíveis, 

sustentabilidade ambiental e identidade construtiva; 

 Elaboração de retícula projetual, por meio da coordenação modular, como 

estratégia de projeto racionalizado;  

 Elaboração da relação de ambientes com usos referenciados de um campus 

avançado do IFMG, considerando-se as demandas de flexibilidade e 

adaptabilidade pertinentes; 

 Aplicação do LSF e outros componentes construtivos metálicos padronizados 

disponíveis no mercado, como experimentação na contribuição para a 

racionalidade construtiva pretendida; 

 Desenvolvimento do estudo preliminar dos módulos que conformam os 

ambientes e seus componentes construtivos; 

 Análise dos terrenos, seu entorno e condicionantes, para estudos de 

implantação por intermédio de retícula projetual; 

 Desenvolvimento de propostas de implantação; 

 Análise das proposições. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O presente trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos.  

O Capítulo 1 contempla a justificativa, os objetivos gerais e específicos, a 

metodologia e a estrutura do trabalho.  

O Capítulo 2 tem o propósito de situar as escolas técnicas no contexto do ensino 

escolarizado no Brasil. Procura-se apresentar como se deu o surgimento e a evolução 

dessas escolas, esclarecendo alguns aspectos culturais que ainda permanecem, 

como a maior procura de cursos técnicos por classes menos privilegiadas da 

sociedade.  

O Capítulo 3 apresenta estudos relacionados ao ambiente e ao ensino no contexto 

atual, nos quais a arquitetura escolar é considerada componente importante no 

processo de ensino/aprendizagem. São expostas tendências, diretrizes e atributos 

espaciais, defendidos por vários autores, que podem auxiliar nas demandas 

pedagógicas contemporâneas.  

O Capítulo 4 relaciona os principais aspectos pesquisados nos processos de 

projeto, atrelados à produção projetual voltada para o ambiente escolar, e a utilização 

do metaprojeto como estratégia de projeto sistêmico, que caracteriza a produção 

racionalizada modular. 

O Capítulo 5 expõe aspectos relacionados à racionalidade construtiva no 

ambiente escolar atual, como meio para favorecer mais eficiência e produtividade na 

construção civil, inclusive no setor público – no caso em tela, o IFMG. Apresenta a 

coordenação modular como método que permite a simplificação do projeto e da 

execução, com melhor aproveitamento dos componentes construtivos. São 

abordadas as construções pré-fabricadas e sua utilização crescente em universidades 

e escolas brasileiras. A modulação é tratada como meio para processos produtivos 

mais eficazes e facilitadores para a flexibilidade construtiva, dentro do conceito de 

racionalidade construtiva.  

O Capítulo 6 apresenta a proposição de projeto. Encontram-se relacionados os 

elementos que nortearão o desenvolvimento dos projetos, objetivando ambientes com 



23 
 

 
 

adaptabilidade a diferentes situações de uso e demandas, aspectos relacionados à 

sustentabilidade ambiental e à identidade construtiva.  

Apresenta a relação dos ambientes projetados, utilizando-se como referência a 

escola básica atual do IFMG, denominada campus avançado. Como estratégia de 

projeto, utiliza-se a retícula projetual, por meio da coordenação modular e o sistema 

construtivo híbrido, formado pelo LSF e outros componentes pré-fabricados metálicos, 

resultando em proposições variadas de edificações, experimentadas em três terrenos 

pertencentes ao IFMG. Por fim, é realizada análise crítica das proposições. 

No Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais e sugestões para 

trabalhos futuros, seguindo-se as referências bibliográficas. 
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2 BREVE HISTÓRICO DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS NO BRASIL  

 

Segundo Kowaltowski (2011), no final do século XIX, e nas primeiras décadas do 

século XX, as escolas no Brasil eram voltadas para as classes mais privilegiadas. Esses 

estabelecimentos de ensino eram normalmente localizados em construções imponentes, 

em estilo eclético, que sobressaiam em relação à paisagem local (Fig.1). 

No início do século XX, em função do crescente número populacional nas cidades, 

houve uma intensificação na busca por uma educação pública acessível a todos. Os 

prédios escolares ganharam caracteres do movimento modernista, com linhas 

geométricas e continuidade entre interior e exterior (COSTA; MOREIRA; SANTOS, 

2014). 

Figura 1- Colégio Santa Maria para meninas, fundado em 1903. 

 

 
Fonte: <http://vejabh.abril.com.br/materia/cidade/estabelecimentos-mais-antigos-cidade-preservam-

fatos-curiosos-historia-bh/> Acesso em: 26 ago. 2017. 
 

O ensino técnico formal no Brasil inicia-se no estado do Rio de Janeiro, com Nilo 

Peçanha, por meio do Decreto n° 787, de 11 de setembro de 1906, criando quatro 

escolas profissionais. Em 1909, por meio do Decreto nº 7.566 são implantadas 

inicialmente dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino 

profissional, primário e gratuito.  (Fig. 2). (SOARES, 1982; FONSECA, 2007). 

De acordo com Chamon e Goodwin (2012), essas escolas tiveram seu 

desenvolvimento acompanhado por políticas voltadas para a preparação do aluno 

para o exercício de uma profissão. Eram sinônimo de oportunidade de formação para 

http://vejabh.abril.com.br/materia/cidade/estabelecimentos-mais-antigos-cidade-preservam-fatos-curiosos-historia-bh/%3e%20Acesso%20em:%2026%20ago.%202017
http://vejabh.abril.com.br/materia/cidade/estabelecimentos-mais-antigos-cidade-preservam-fatos-curiosos-historia-bh/%3e%20Acesso%20em:%2026%20ago.%202017
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jovens carentes, uma vez que as escolas regulares eram frequentadas por alunos com 

condições sociais mais favoráveis. 

A partir da década de 30, do século XX, com o início do desenvolvimento industrial 

no país, observa-se expansão considerável dessas escolas. Nesse período a 

Constituição brasileira de 1937 passa a tratar especificamente do ensino técnico, 

profissional e industrial. A partir de 1959 são transformadas em autarquias, o que lhe 

conferem maior autonomia didática e de gestão, passando a ser chamadas de Escolas 

Técnicas Federais. 

No entanto, o conhecimento abrangente e científico ainda era reservado à população 

com maiores recursos para frequentar escolas privadas, que possibilitavam o acesso às 

universidades. Durante décadas, prevaleceu certo preconceito quanto ao ensino técnico 

no Brasil, e tal preconceito é observado, ainda hoje, quando se considera que a maior 

procura ainda é por cursos de nível superior (TAVARES, 2016). 

Figura 2 - Escola de Aprendizes Artificies do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes - RJ, 
cidade natal de Nilo Peçanha. 

Fonte: < http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/historico> Acesso em: 19 ago. 2017. 

Paiva (2013) aponta sobre a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira – LDB 5.692/71, que além de estender a obrigatoriedade escolar de 1º grau 

para oito anos, direcionou o ensino para a qualificação profissional, com a introdução do 

ensino profissionalizante, por intermédio dos Ginásios Orientados para o Trabalho 

(GOT), e a implantação da profissionalização no ensino de 2º grau.  

 

http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/historico
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Em 1978, por meio da Lei nº 6.545, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro) são transformadas em Centros Federais de Educação 

Tecnológica - CEFET. Somente em 1999, após o final da ditadura militar e as 

transformações ocorridas no cenário político do período, retoma-se o processo de 

transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica.  

Durante o processo de expansão das escolas técnicas federais, que coincide com o 

processo de urbanização das cidades, iniciado nas primeiras décadas do século XX, 

observa-se no ensino regular, tendência a padronização dos projetos de escolas, 

intensificada a partir dos anos 1960, por meio de uma política educacional voltada para 

o atendimento de um número maior de alunos, em diversos locais do país. Segundo 

Gonçalves (2011), eram tempos de mudanças econômicas e políticas, em todo o mundo, 

e a educação passou a ser considerada um fator determinante para o desenvolvimento 

de um país. 

Várias são as experiências de projetos padronizados para escolas públicas de ensino 

fundamental e médio de autoria de arquitetos renomados, como os conhecidos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEP), no Rio de Janeiro, projetados pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer, e os Centros Integrados de Apoio à Criança e ao Adolescente (CIAC), 

projeto de autoria do arquiteto João da Gama Figueiras Lima (Lelé), presentes em vários 

locais do país. 

Em Minas Gerais, apresentam-se também os Núcleos de Extensão e Ensino 

Comunitário (NEEC), projetados pelo arquiteto Gustavo Pena, as escolas estaduais da 

Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado 

(CARPE). Mais recentemente, criaram-se as Unidades Municipais de Educação Infantil 

(UMEI), em Belo Horizonte, de autoria dos arquitetos Marcelo Otávio de Amorim e 

Silvana Lamas da Matta. 

No Rio de Janeiro, com implantações mais recentes, temos como exemplo a escola 

padrão para o Ensino Fundamental, de autoria da arquiteta Teresa Rosolem de 

Vassimon. (Fig.3) 
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Figura 3 - Vista das Escolas Municipais Tia Ciata e Rachel de Queiroz. 

 

Fonte: Revista Projeto Design: Outubro de 2004. 

No estado de São Paulo, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

utilizava, inicialmente, projetos padronizados. No entanto, conforme Pereira (2013), esse 

tipo de projeto não foi mais aplicado pelas dificuldades encontradas nos locais de 

implantação, em razão, principalmente, dos terrenos com topografias e formas cada vez 

mais complexas. Isso implicava ajustes tão profundos nos projetos padronizados que 

acabavam tirando a vantagem de utilizá-los. O programa utiliza atualmente projetos 

desenvolvidos em estrutura modular pré-fabricada de concreto, com dimensões dos 

ambientes definidos em catálogos técnicos, para utilização de formas diversas. 

No âmbito do ensino profissionalizante, o Ministério da Educação apresenta o 

programa Brasil Profissionalizado3, com projeto padrão para escola de ensino técnico de 

nível médio profissionalizante, com capacidade para 1200 alunos. Esses projetos têm 

sido utilizados em todo o Brasil, principalmente pelos estados e pelos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (Fig.4 e 5), criados em 2008, e que atualmente 

contam com 38 instituições, sendo que em Minas Gerais foram implantados 05 

institutos4. 

 

                                                
3 O Programa Brasil Profissionalizado busca o fortalecimento do Ensino Médio integrado à educação 
profissional nas redes estaduais de educação profissional. Instituído no ano de 2007, o programa atua 
no fomento de ações que visam à expansão, ampliação e modernização das escolas das redes 
estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, com a finalidade de expandir e ampliar a oferta de 
cursos técnicos de nível médio, principalmente do Ensino Médio integrado à educação profissional e 
tecnológica. Fonte: <http://portal.mec.gov.br/brasil-profissionalizado>Acesso em: 19 ago. 2017. 
4 Nenhum outro estado da Federação tem esse quantitativo, que, em geral, varia em um ou dois 
institutos.  Fonte: < http://redefederal.mec.gov.br/ >Acesso em: 19 ago. 2017. 

 
 
 
 

http://portal.mec.gov.br/brasil-profissionalizado%3eAcesso%20em:%2019
http://redefederal.mec.gov.br/%20%3eAcesso%20em:%2019
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Figura 4-Vista do campus do IFMG de Ribeirão das Neves. Projeto Brasil Profissionalizado 

 

 

Fonte: < https://www.ifmg.edu.br/ribeiraodasneves/noticias/lancado-o-edital-do-processo-seletivo-
via-enem-para-cursos-superiores-2017-2/ifmg-campus-neves/view> Acesso em: 10 nov. 2018. 

Figura 5-Vista do campus do IFMG de Betim. Projeto Brasil Profissionalizado. 

 

 

Fonte: <https://www.ifmg.edu.br/betim/imagens/ifmg_betim_130716-011.jpg/view>  

Acesso em: 10 nov. 2018. 
 

Desde 1909, quando foram implantadas as primeiras escolas voltadas para o ensino 

técnico, até 2002, foram criadas 140 escolas técnicas federais. De 2003 a 2014, foram 

criadas 422 novas unidades de ensino profissional, expandindo para 562 unidades em 

todas as regiões e em 510 municípios em todo o país (BRASIL, 2017). 

Esse crescimento significativo das escolas voltadas para o ensino profissionalizante 

é resultado da criação, em 2008, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. São instituições presentes 

em todo o país, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica, nas 

diferentes modalidades de ensino, além dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

https://www.ifmg.edu.br/ribeiraodasneves/noticias/lancado-o-edital-do-processo-seletivo-via-enem-para-cursos-superiores-2017-2/ifmg-campus-neves/view
https://www.ifmg.edu.br/ribeiraodasneves/noticias/lancado-o-edital-do-processo-seletivo-via-enem-para-cursos-superiores-2017-2/ifmg-campus-neves/view
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(CEFET-MG e CEFET-RJ), das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 

Federais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e do Colégio Pedro II. 

O IFMG foi inicialmente formado pela incorporação da Escola Agro técnica Federal 

de São João Evangelista, dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET), de Ouro Preto e de Bambuí, e das Unidades de Ensino a Distância 

(UNED), de Formiga e Congonhas.  

No período compreendido entre 2009 e 2015, a quantidade de campus em Minas 

Gerais aumentou significativamente. Atualmente o IFMG conta com uma Reitoria em 

Belo Horizonte e 17 campi nas seguintes cidades: Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, 

Governador Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa 

Luzia e São João Evangelista, além dos campi avançados de Arcos, Conselheiro 

Lafaiete, Ipatinga, Piumhi, Itabirito e Ponte Nova (Fig. 6).  

Figura 6 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Em 
unidades. 

 

Fonte: < http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/> Acesso em: 19 ago. 2017. 

Essas escolas promovem a integração entre diferentes níveis e modalidades de 

ensino, do Ensino Médio integrado e profissional aos cursos superiores de tecnologia, 

licenciatura e bacharelado, além dos programas de pós-graduação, todos associados ao 

ensino, pesquisa, e extensão. Sua concepção pedagógica consiste em preparar o aluno 

para maior autonomia na busca por soluções de problemas que caracterizam o processo 

de trabalho contemporâneo (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2014). 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/
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3 O AMBIENTE E O ENSINO, NO CONTEXTO ATUAL. 

 

A relação entre linguagem arquitetônica e proposta pedagógica tem sido objeto de 

estudo de vários pesquisadores, que chamam atenção para a importância de um trabalho 

interdisciplinar na concepção dos projetos voltados para educação. Contudo, isso ainda 

não se verifica na prática. 

A definição dos espaços está diretamente relacionada ao ensino adotado na escola. 

Segundo Kowaltowski, Moreira e Deliberador (2016), o projetista, ao definir espaços e 

usos, pode influenciar no conceito de ensino e, portanto, precisa conhecer o método 

pedagógico utilizado. 

Atualmente, as transformações tecnológicas, com novas formas de comunicação, 

interatividade e acesso a recursos digitais em dispositivos móveis, possibilitam a 

aprendizagem em qualquer espaço. Enriquecem o processo de ensino/aprendizagem e 

põem em discussão novas pedagogias, com abordagens mais colaborativas e 

interdisciplinares, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual emergente 

(DUGDALE, 2009). 

Nesse contexto, o aluno tem um papel mais ativo, o que possibilita, inclusive, um 

processo de aprendizagem sem a presença do professor. Isso torna necessário repensar 

toda a concepção da escola, possibilitando maior diversidade de práticas de ensino 

(KOWALTOWSKI, 2011). 

Nos tópicos seguintes, abordam-se as questões relacionadas à metodologia de 

ensino e sua relação com a arquitetura, bem como os atributos arquitetônicos, 

considerados por vários autores, como favorecedores da atividade do 

ensino/aprendizagem. 
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3.1 BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS DA 
EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A ARQUITETURA. 

 

Apesar dos avanços pedagógicos iniciados no final do século XIX e intensificados na 

primeira metade do século XX, mediante o movimento conhecido como Escola Nova, 

defendido por educadores como Dewey, Piaget, Vygotsky e Montessori, segundo o qual 

o aprendizado deveria valorizar o aluno, ainda verificamos, em grande parte das escolas, 

uma demora na adaptação dos espaços. Isso reflete uma visão pedagógica centrada no 

educador, na disciplina e na memorização (NAIR, 2013). 

Após décadas de discussão centrada nos métodos de ensino e nas teorias da 

aprendizagem, os ambientes da escola passam a ser valorizados e a ter papel 

fundamental no processo de ensino/aprendizagem, refletindo na proposição de novas 

configurações dos espaços, que promovam maior interação social, valorização da 

criatividade e da individualidade do aluno, em contraponto à pedagogia tradicional de 

vigilância e controle (MELLATI, 2004; KOWALTOWSKI, 2011). 

O eixo do trabalho pedagógico desloca-se da compreensão intelectual 
para a atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos 
cognitivos para os métodos ou processo de aprendizagem, do professor para 
o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da 
quantidade para a qualidade. (ALVARES; KOWALTOWSKI, 2015, p. 73). 

Tais ideias se parecem muito com aquelas que permearam as décadas de 1960 e 

1970, em meio a mudanças econômicas e políticas verificadas no cenário mundial, 

quando se apresentou o movimento das escolas polivalentes no Brasil. Propunha-se 

também uma arquitetura escolar mais flexível, com espaços de salas de aula sem 

paredes divisórias ou com divisórias móveis, e mobiliários variados, possibilitando 

diferentes atividades pedagógicas, nas quais o aluno deveria se tornar um sujeito 

autônomo e responsável por seus percursos escolares e profissionais (GONÇALVES, 

2011).  

No entanto, verificou-se ao longo do tempo, nas escolas em que o conceito foi 

implantado, o retorno à configuração da sala de aula tradicional. Segundo Gonçalves 

(2011), somente a arquitetura não foi capaz de determinar e impulsionar as inovações 

pedagógicas. A suposta modernização educacional imposta no período de ditadura 

militar, financiada por organismos internacionais, a partir de referências estrangeiras, 
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provocou estranhamento à cultura escolar no período, que não se adaptou ao conceito 

proposto.  

No entanto, no contexto atual, o conceito de flexibilidade apresenta-se de forma 

diferente, e vai além da configuração interna da sala de aula, refletindo não só no espaço 

escolar, mas também nas edificações em geral. Relaciona-se, ainda, à sustentabilidade 

ambiental, pois possibilita renovação, evitando grandes alterações do ambiente 

construído, que normalmente resultam em demolições, geração de resíduos e 

desperdício de recursos.  

Como os processos de aprendizagem estão em constante evolução, os ambientes 

precisam ser cada vez mais flexíveis, possibilitando diversas configurações de leiaute 

adaptáveis às abordagens pedagógicas, mais participativas, auxiliadas por ferramentas 

digitais, em constante evolução. Visa-se atender não só às demandas atuais, mas 

também às demandas futuras, que são difíceis de prever (KOWALTOWSKI, 2011). 

Esses aspectos marcam, de forma significativa, o ensino técnico e profissionalizante, 

por apresentar ambientes vulneráveis às transformações decorrentes de novas 

tecnologias, equipamentos e ferramentas de estudo, em constante desenvolvimento. 

Some-se a isso as novas formas de ensino, como o ensino à distância e as parcerias 

realizadas com empresas e comunidades, que promovem o acesso do aluno ao 

ambiente de trabalho, cada vez mais comuns. 

Sanoff (2001) cita Halstead (1992) ao investigar como seria a sala de aula de 

amanhã. Esse autor acredita que as salas serão como estúdios onde os estudantes terão 

seu próprio espaço de trabalho, além daqueles voltados para grupos, áreas privadas 

silenciosas para sessões individuais e locais, onde os alunos possam trabalhar de forma 

independente.  

Vários autores apontam que, na etapa inicial de elaboração de projetos arquitetônicos 

voltados para o ambiente escolar, sejam verificados certos atributos espaciais que 

contribuam para que o ambiente seja confortável, estimulante e condizente com as 

atividades que neles irão se desenvolver. Esse tema será abordado no próximo capítulo. 
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3.2 ATRIBUTOS ESPACIAIS QUE POSSAM FAVORECER A ATIVIDADE DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

Encontram-se, na literatura, vários autores que defendem atributos espaciais 

comuns, considerados favoráveis à aprendizagem, com recorrências às disciplinas de 

conforto ambiental, ergonomia e psicologia ambiental. Trata-se da proposição de 

espaços ativos, que, centrados no aluno, possibilitam novas formas de aprendizado com 

salas de aula com espaço flexível, que se adaptem as diversas metodologias de ensino, 

aproveitamento das áreas comuns, como espaços informais de compartilhamento de 

ideias, integração com o exterior e participação da comunidade. 

Sanoff (2001) defende alguns atributos básicos para o aprendizado, como ambiente 

estimulante, local para ensino em grupo, conexão entre interior e exterior, áreas públicas 

incorporadas ao espaço escolar, segurança, variedade espacial, flexibilidade, ambientes 

ativos e passivos, espaços personalizados e espaços comunitários. 

Nair (2014) apresenta quatro princípios básicos para uma proposta gráfica de uma 

escola que favoreça a atividade de ensino/aprendizagem. Ser convidativa, versátil, com 

espaços flexíveis, que possibilitem diferentes metodologias de ensino, maior variedade 

de configurações de aprendizagem, além apresentar um clima favorável. Considera que 

a organização espacial da escola deve beneficiar o aprendizado e que, para isso, devem 

ser levados em consideração aspectos importantes no projeto, a saber: 

Escala - A escala apropriada do espaço possibilita aos alunos o domínio dos 

elementos que compõem o espaço. 

Variedade e flexibilidade - Possibilitam alterações no espaço e múltiplos usos. 

Como exemplo desses aspectos, apresentam-se os espaços projetados pelo escritório 

Crossboundaries para a Escola de Ensino Médio da Universidade de Pequim, que, 

reconfigurados e integrados, possibilitam o compartilhamento entre as diversas 

disciplinas (Fig. 7). 
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Figura 7 - Exemplos de leiaute das salas de aula da Escola de Ensino Médio da Universidade 
Pequim. 

 

Fonte: <www.archdaily.com.br/br/874677/escola-de-ensino-medio-da-universidade-peking-

crossboundaries>. Acesso em 10 Out. 2017 

Áreas informais fora da sala de aula - Possibilitam interações entre os alunos, troca 

de informações, auxílio nas atividades, locais para comer, ler e relaxar. 

Conforto térmico, visual e acústico - Dispositivos de controle de Iluminação natural 

e artificial (Fig. 8 e 9), ventilação natural e boa acústica pela presença de materiais 

absorventes que favorecem o desempenho das atividades. 

Figura 8 - Escola Internacional de Suzhou em Singapura. Observam-se na fachada elementos 
arquitetônicos que promovem o sombreamento das salas. 

 

Fonte: <http://www.designshare.com/index.php/projects/suzhou-singapore-

international/images@3689. >Acesso em 25 fev. 2018 

Figura 9 - Esquemas de prateleira de Luz. 

 

Fonte: <http://www.bioclimaticarquitetura.com.br/2009/11/repisas-reflectantes-prateleiras-de-

luz.html>Acesso em 01 mar.2018 

http://www.archdaily.com.br/br/874677/escola-de-ensino-medio-da-universidade-peking-crossboundaries
http://www.archdaily.com.br/br/874677/escola-de-ensino-medio-da-universidade-peking-crossboundaries
http://www.designshare.com/index.php/projects/suzhou-singapore-international/images@3689.%20%3eAcesso
http://www.designshare.com/index.php/projects/suzhou-singapore-international/images@3689.%20%3eAcesso
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Personalização do ambiente - Presença de espaços individuais que possibilitem 

privacidade para ler, utilizar laptops e relaxar. Esses espaços normalmente são 

disponíveis em bibliotecas, mas devem ser concebidos na escola como um todo. 

Áreas de descanso - Áreas em contato com a natureza, para relaxamento e reflexão. 

Mobiliário ergonômico e variável – Normalmente, os alunos passam horas 

sentados. Por isso, o mobiliário deve oferecer conforto e variedade, além de ser fácil de 

mover e usar.  

Entradas e áreas comuns - Devem ser utilizadas como espaço de aprendizagem. 

Campfire - Espaço para aprendizado para grandes grupos, como as salas de aula 

tradicionais. 

Watering Hole - Espaço casual para estudo em pares. 

Cave - Espaço introspectivo para estudo individual. 

Life - Espaço para soluções de problemas reais. 

A figura abaixo (Fig. 10) exemplifica como salas de aula com mesmas dimensões 

podem ser ajustadas com as mudanças de leiaute, em consonância com as 

organizações espaciais apresentadas por Nair (2014).  

Nas salas D e E podem ser realizadas apresentações focadas no professor; as salas 

B e C apresentam alunos envolvidos em grupos de trabalho em equipe e discussão; e a 

sala A possibilita a realização de tarefas que podem ser feitas individualmente. 

Figura 10 - Escola Virtual de Teerã-Irã. 

 

Fonte: <http://www.designshare.com/index. php/projects> Acesso em: 25 fev.2018. 
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Kowaltowski (2011) cita Hertzberger como um profissional que trouxe inovações 

ambientais às escolas ao projetar áreas convidativas de circulação, unindo as salas de 

aula a outros espaços, em uma estrutura aberta para alterações necessárias. As áreas 

sociais são valorizadas, permitindo o convívio e trocas de informações entre os alunos e 

promovendo o processo de aprendizagem (Fig. 11 e 12). 

Figura 11 - Escola Montessori, Holanda.     

 

Fonte: <http://hertzbergerertca.blogspot.com.br/2009/10/montessori-college-oost-amsterdam.html> 

Acesso em: 13 fev.2018 

 

Figura 12 - Corte esquemático. Escola Montessori, Holanda. 

 

Fonte: <http://hertzbergertca.blogspot.com.br/2009/10/montessori-college-oost-amsterdam.html> 

Acesso em: 13 fev. 2018 

http://hertzbergertca.blogspot.com.br/2009/10/montessori-college-oost-amsterdam.html%3e%20Acesso%20em:%2013%20fev.2018
http://hertzbergertca.blogspot.com.br/2009/10/montessori-college-oost-amsterdam.html%3e%20Acesso%20em:%2013%20fev.2018
http://hertzbergertca.blogspot.com.br/2009/10/montessori-college-oost-amsterdam.html%3e%20Acesso%20em:%2013%20fev.%202018
http://hertzbergertca.blogspot.com.br/2009/10/montessori-college-oost-amsterdam.html%3e%20Acesso%20em:%2013%20fev.%202018
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A mesma autora descreve, segundo o CABE (Comission for Architecture and the Built 

Environment) 5, uma lista de dez critérios que deveriam ser considerados no processo de 

projeto escolar, a saber:  

1. Identidade e contexto: criar ambientes dos quais os usuários e a comunidade 

possam se orgulhar;  

2. Implantação: otimizar o aproveitamento do lote;  

3. Área externa da Escola: ganhar proveito das áreas externas;  

4. Organização: criar um diagrama claro para os edifícios; 

5. Edificações: promover a síntese da forma, dos volumes e da harmonia;  

6. Interior: criar espaços de excelência para o ensino/aprendizagem;  

7. Utilizar estratégias de sustentabilidade;  

8. Segurança: criar um lugar seguro e acolhedor;  

9. Vida longa, liberdade de possibilidades: criar um projeto escolar que se adapte e 

que tenha capacidade de evoluir com o tempo;  

10. Síntese de sucesso: desenvolver projetos que funcionem na sua totalidade. 

Tendo como base os conceitos apontados acima, a metodologia proposta para esta 

pesquisa contempla o desenvolvimento de um projeto arquitetônico que possibilite 

adequada utilização do espaço escolar, por meio de processo racionalizado de 

construção, com os espaços distribuídos modularmente, com aproveitamento de todos 

os seus ambientes e a possibilidade de participação da comunidade.  

Nessa proposta, buscam-se aspectos que devem ir ao encontro da concepção 

pedagógica dos institutos federais, pautada na integração da teoria e da prática, da 

educação e trabalho, na investigação por soluções de problemas que envolvem a 

sociedade contemporânea.  

                                                
5 O CABE tratava-se de órgão público, responsável por assessorar o governo do Reino Unido na 
arquitetura e no desenho urbano. Procurava inspirar o público a exigir mais de seus edifícios e espaços, 
influenciando na criação de locais bem planejados e acolhedores. Encerrado em 2011, fundiu-se ao 
Conselho de Design, no entanto considera-se interessante listar os critérios estabelecidos pelo mesmo, 
enquanto esteve vigente. Fonte:<https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-
architecture-and-the-built-environment-cabe> Acesso em: 10 nov. 2018 
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4 PROCESSO DE PROJETO, COM ÊNFASE NOS PROJETOS DE ESCOLAS 

 

A produção do espaço físico escolar inicia-se com o projeto arquitetônico, 

normalmente dividido em etapas, que se distinguem pelas atividades e informações que 

vão sendo geradas e que se tornam necessárias para a correta compreensão e execução 

do projeto. Na arquitetura escolar, como o espaço tem grande influência no processo de 

ensino/aprendizagem, o programa de necessidades é considerado, por vários autores, 

como uma das etapas mais importantes do projeto, por traduzir os aspectos pedagógicos 

e a sua interação com os espaços.  

Sanoff (2001) recomenda que, nessa etapa, sejam realizados levantamentos de 

vários dados funcionais e técnicos, com observações diretas, entrevistas e simulações, 

com a aplicação de desenhos, fotografias e esquemas que permitam conhecer a opinião 

dos usuários a respeito das áreas de circulação, de socialização e das áreas de ensino, 

consideradas mais apropriadas. 

Por outro lado, alguns autores não consideram o programa de necessidades, 

ferramenta fundamental para conduzir o processo de projeto. Por apresentar-se pautado 

em uma necessidade específica, este não corresponderia ao cenário atual, de 

constantes transformações, no qual devem ser consideradas as inevitáveis alterações 

de uso do espaço, com o passar do tempo (MACIEL, 2006).  

Moraes (2008) aponta que, no cenário dinâmico e fluído em que vivemos, a prática 

projetual deve valer-se de novas ferramentas, instrumentos e metodologias, em oposição 

à abordagem linear e objetiva praticada até então: insuficiente e sem relação com o 

cenário complexo e mutante atual. 

A utilização de estratégias voltadas para a flexibilidade arquitetônica é considerada 

como meio de promover a adequação da edificação às inevitáveis transformações 

impostas com o tempo (JORGE, 2012). 

Nesse contexto, a dinâmica das atividades de ensino conduz a projetos escolares 

que consigam se adequar não só às necessidades imediatas, mas também às questões 

futuras. 
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Além disso, e de acordo com Choas (2016), devem ser consideradas áreas de 

conhecimento, como conforto ambiental, ergonomia e psicologia ambiental, relacionados 

por pedagogos e arquitetos, como agentes facilitadores do ensino/aprendizagem.  

Aspectos relacionados ao conforto ambiental também são defendidos por Mueller 

(2007), que propõe a aplicação de metodologia para projetos arquitetônicos, com 

qualidade ambiental, mediante diagnóstico físico-climático da região e dos ruídos no 

local, além da análise do desempenho ambiental do edifício, recomendada em todas as 

etapas de projeto.  

É importante ressaltar os aspectos apontados por Gonçalves (2011), de que a 

arquitetura só adquire significado se estiver relacionada à metodologia de ensino 

adotado na escola; caso contrário, provoca estranhamento e descontentamento, o que 

fatalmente levará a transformações, muitas vezes, inadequadas do espaço projetado. 

Pereira (2013) ressalta que, por estar em constante processo de mudança, a 

arquitetura escolar não pode ter como base um processo de projeto tradicional e estático. 

Precisa incluir fases de reflexão, análise de resultados de avaliação anteriores e do novo 

projeto, bem como avaliações de estudos de caso. 

Esse pensamento é compartilhado por Kowaltowski (2011), em seu livro Arquitetura 

Escolar: o projeto do ambiente de ensino, que propõe esquema de processo de projeto 

referencial (Fig.13), por meio da síntese de recomendações encontradas na literatura, 

que relacionam, além do programa de necessidades, etapas importantes nos processos 

de projeto arquitetônico de edifícios destinados ao ensino, como as fases de avaliações 

de projeto, da execução, avaliação pós-ocupação e comissionamento.  

Percebe-se, no esquema, a inclusão de conceitos, como trabalho multidisciplinar, 

coordenação de projeto, base consensual de projeto, participação e motivação do 

cliente, levando-se em consideração a inclusão de especialistas em energia, conforto e 

sustentabilidade, engenharia de valor, uso de ferramentas de simulação e avaliação pós-

ocupação. 
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Figura 13- Processo de projeto referencial. 
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Fonte: Kowaltowski, 2011 

É interessante observar que, diferentemente das etapas de um processo 

convencional, a avaliação é uma constante em todas as fases do desenvolvimento do 

projeto, execução e ocupação da edificação, dando suporte às decisões de projeto e à 

requalificação do espaço educacional. 

De acordo com Kowaltowski (2011), a disponibilização do material deve envolver, 

além do levantamento topográfico e das normas, geralmente adotados, também projetos 

de referência, esquemas sobre metodologias pedagógicas versus soluções espaciais, 

estudos de caso, resultado de avaliação pós ocupação e informações sobre conforto 

ambiental. 
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São citadas como exemplos, no esquema proposto, as avaliações realizadas por 

intermédio de conceitos adotados por organizações estadunidenses, que visam projetos 

de escolas de alto padrão de desempenho, como a CHPS (Colaborative for High 

Performace Schools) 6 , onde são oferecidos manuais, treinamentos, conferências e 

programas de avaliação de edifícios de alto desempenho, entre outros.   

Além do conteúdo funcional, dos objetivos, das aspirações e informações sobre o 

local, também devem ser incluídas definições de valores (arquitetos + comunidade), 

relações-chave no edifício, foco no projeto pedagógico da escola, necessidade de 

flexibilidade, necessidades ambientais, restrições orçamentarias e legais, inferências dos 

especialistas e possibilidades de integração do objeto com o processo construtivo. 

Nesse contexto, e em conformidade com o cenário atual, sem previsibilidade, o 

metaprojeto apresenta-se como uma abordagem reflexiva que deve preceder o processo 

de projeto, síntese preliminar das diretrizes acordadas pelos envolvidos nos processos, 

e que conduz ao ordenamento do projeto. 

Segundo Moraes (2010), o modelo metaprojetual não exige sequência lógica, única, 

linear e objetiva. O autor considera os seguintes aspectos projetuais a serem 

considerados no metaprojeto, e que podem ser ampliados, conforme as complexidades 

do projeto: 

 1. Tecnologia produtiva e material. (Viabilidade de produção).  

 2. Tipológicos e ergonômicos. (Relação entre homem, espaço e produto).  

 3. Fatores mercadológicos. (Prospectado ou fictício).  

 4. Influências socioculturais  

 5. Sistema produto/design. (Produto, comunicação, mercado e serviço)  

                                                
6 Criado em 1999, no estado da Califórnia (EUA), o CHPS considera a escola de alto desempenho 
como aquela que emprega as melhores estratégias de projeto e tecnologias de construção da 
atualidade, de forma que ofereça ambientes saudáveis e confortáveis; conserve energia, recursos e 
água; funcione como uma ferramenta de ensino; ofereça espaços e serviços à comunidade; assegure 
fáceis operações e manutenção; crie uma atmosfera educacional segura e protegida. Fonte: CHPS. 
Disponível em: <http://www.chps.net/dev/Drupal/node > Acesso em 17 out. 2017.  
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6. Sustentabilidade socioambiental. 

Berriel (2009) considera que projetos de arquitetura com produção racionalizada 

devem dispor de subsistemas coordenados entre si, com a industrialização aberta7 de 

componentes restritos, possibilitando variadas soluções. Esse assunto será tratado mais 

detidamente no capítulo seguinte. 

São citados pela autora os modelos de categorias e o uso de retícula projetual como 

ferramentas do metaprojeto para a prática do projeto arquitetônico, tornando mais 

racionalizado tanto o projeto quanto a execução das obras, com menor número de 

ajustes e perdas.  

Oliveri (1972) apud Berriel (2009) apresenta, dentro do conceito dos modelos de 

categorias, a teoria das três liberdades, com definições que vão de encontro à proposta 

apresentada nesse trabalho, elegendo três ordens de exigências, relacionadas abaixo: 

 Liberdade para adequação dos edifícios às mudanças (flexibilidade 

de uso), impedindo a obsolescência tipológica. 

 

 Liberdade na incorporação da indústria no ciclo produtivo, 

(fabricação aberta), mediante coordenação dimensional e modular. Isso 

proporciona a melhor utilização dos elementos pré-fabricados, levando-

se em consideração suas dimensões, com menores ajustes e perdas 

durante a obra. 

 

 Liberdade na configuração espacial do edifício (liberdade de forma) 

Kowaltowski, Moreira e Deliberador (2012) recomendam que a introdução das etapas 

de avaliação pós-ocupação e comissionamento, no processo de projeto escolar, sejam 

valorizadas, participativas e enriquecidas de informações, de forma que possam ser mais 

bem aproveitadas como experiência para novos projetos. 

                                                
7 A industrialização aberta pressupõe a industrialização dos elementos ou subsistemas construtivos 
destinados ao mercado, que podem ser compostos de diferentes maneiras e por diferentes empresas, 
respeitando regras de compatibilidade pré-estabelecidas pela indústria (FABRICIO, 2013). 
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A avaliação pós-ocupação tem como objetivo avaliar o desempenho da edificação, 

por meio da coleta e análise de dados, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento dos 

futuros projetos, auxiliando no processo de tomada de decisão de projeto, para a 

renovação, expansão ou construção de novas instalações, tanto nos aspectos funcionais 

quanto nos sistemas construtivos empregados.  

A etapa de comissionamento é realizada após a obra, para ajustes finais e 

treinamento da equipe de manutenção e dos principais usuários, garantindo uso 

condizente com as suas funções.  

Verifica-se que simulações de desempenho têm se destacado nos processos de 

projeto, devido à crescente preocupação com as questões ambientais. Uma nova 

perspectiva de avaliação vem se consolidando com o estabelecimento da Norma de 

Desempenho para Edificações, a NBR15575: 2013.  

Com base nessa norma, a Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) vem elaborando cadernos técnicos de desempenho de edificações escolares de 

ensino público, como referência para projetos, bem como para a análise de projetos 

submetidos à sua aprovação. Nesses cadernos são abordadas as exigências de 

desempenho, no âmbito da segurança, da habitabilidade e da sustentabilidade, que vão 

tendo desdobramentos, nos aspectos estruturais e de conforto ambiental, das 

construções voltadas para escolas. 

Observa-se, no modelo de processo de projeto referencial, que o arquiteto deixa de 

ser o agente principal no planejamento do ambiente escolar, que, por sua complexidade, 

passa a ser realizado em conjunto com uma equipe de profissionais da área.    

Na busca por uma solução, em consonância com os tempos atuais e com as 

demandas construtivas impostas pela dinâmica de funcionamento das escolas técnicas, 

a flexibilidade assume papel fundamental como ferramenta que auxilia no atendimento 

adequado às suas necessidades atuais e futuras. Nessa trajetória, encontramos, nos 

processos industrializados e racionalizados de construção, a possibilidade de obter 

maior eficiência, agilidade nas obras e redução dos impactos causados ao meio 

ambiente, o que será abordado no capítulo seguinte. 
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5  ESTRATÉGIAS PARA RACIONALIDADE CONSTRUTIVA.   

 

Sabbatini (1989) define racionalidade construtiva da seguinte forma:  

Processo composto pelo conjunto de todas as ações que tenham por 
objetivo otimizar o uso de recursos materiais, humanos, organizacionais, 
energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros disponíveis na construção 
em todas as suas fases (SABBATINI, 1989 p. 67). 

A racionalidade construtiva apresenta-se, neste trabalho, como ferramenta na busca 

por uma arquitetura escolar condizente não só com as configurações dos espaços 

promovidas por processos de ensino/aprendizado mais interativos, auxiliados pela 

inovações tecnológicas, mas também com os aspectos relacionados ao seu processo 

construtivo. Por intermédio da racionalização dos processos e sistemas construtivos 

empregados, com espaços e componentes dispostos por referências estabelecidas pela 

modulação, objetivam-se ganhos de qualidade, agilidade e economia na elaboração de 

projetos e na execução de obras voltadas para a educação.  

Segundo Sabbatini (1989), os objetivos da racionalidade construtiva confundem-se 

com os objetivos da industrialização da construção, pois ambas buscam aperfeiçoar a 

atividade construtiva, com redução de prazos e custos, minimização de perdas e melhor 

qualidade do processo e do produto final 

Ribeiro (2002), em estudo intitulado A industrialização como requisito para a 

racionalização da construção, aborda a industrialização como fator para a racionalização 

da construção civil. Descreve como os processos industriais podem contribuir para a 

racionalização da construção civil, deixando claro que as duas noções de racionalização 

e de industrialização são bem diferenciadas, e necessariamente uma não implica na 

outra.  

Segundo Machado (2010), a principal característica da construção industrializada é 

a determinação de cada passo do processo construtivo, ainda em fase de projeto, de 

modo a evitar qualquer alteração na obra em andamento. A produtividade é ampliada, 

assim como a eficiência no uso de materiais na atividade da construção (MACHADO, 

2010). 

No entanto, ainda predominam no país, na produção do edifício, processos e técnicas 

tradicionais, realizados de forma manufaturada, com pouca mecanização, e o uso 

intensivo de mão de obra, o que ainda é desfavorável para que novas técnicas e 
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tecnologias sejam adotadas para a produção racional da construção (OLIVEIRA; 

VENTURA, 2015). 

Apesar de ter expressiva parcela no desenvolvimento econômico do país, o setor da 

construção civil ainda é caracterizado por baixo nível de organização, falta de integração 

entre seus sistemas e grandes desperdícios, contrariando o conceito atual de 

industrialização, que pressupõe processo de produção com alto nível de organização, 

aprimoramento técnico, e em constante evolução (MANUAL DA CONSTRUÇÃO 

INDUSTRIALIZADA, 2015). 

Observamos o emprego de novas tecnologias no setor da construção, em momentos 

de crescimento econômico do país, motivados por políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento de determinadas áreas, em que a racionalidade construtiva é utilizada 

como estratégia de aumento de produtividade das empresas (MASCARENHAS, 2015).  

Nas décadas de 1960 e 1970, o cenário econômico favorável possibilitou o 

desenvolvimento de projetos habitacionais, por intermédio do Banco Nacional de 

Habitação-BNH, com a introdução de componentes pré-fabricados em série, para 

edificações destinadas às camadas populares: “A racionalização construtiva é 

incorporada à produção de moradias pela via da organização do trabalho, em que passa 

a prevalecer a simplificação e a fragmentação de atividades” (MASCARENHAS, 2015, 

p. 29).  

Nesse período, a industrialização da construção era caracterizada pela padronização 

das unidades, produzidas em grande série, e com tecnologia de difícil domínio, num ciclo 

de produção fechado8, com pouca flexibilidade no nível de produção (FABRÍCIO, 2013). 

 No mesmo período, o Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares 

(CEBRACE) procurou suprir as demandas por escolas com qualidade e baixo custo, em 

um curto espaço de tempo, por meio da racionalidade construtiva e da produção de 

construções padronizadas (PÁSCOA, 2008).  

                                                
8 Conforme Ribeiro (2002), no sistema industrial fechado, os componentes são adequados a um tipo 
específico de edificação e são utilizados somente no âmbito de sua produção, enquanto no sistema 
industrial aberto são produzidos elementos construtivos funcionais e polivalentes, que podem ser 
utilizados em diferentes tipos de arquitetura.  
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Nos programas de habitação do governo, lançados a partir de 2007 e 2009, como o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa Minha Casa e Minha Vida 

(PMCMV), e mais recentemente, nos complexos esportivos construídos para a Copa em 

2014, e para as Olimpíadas em 2016, e obras de infraestrutura, como os aeroportos, 

observou-se a intensificação do uso de novos processos de produção industrializada na 

construção.  

Fabrício (2013) considera que, mesmo não havendo ainda uma industrialização na 

construção civil significativa no país, os fabricantes de vários materiais de construção 

passaram por um intenso processo de industrialização, modernização e inovação, ao 

longo da segunda metade do século XX e início do século XXI (FABRÍCIO, 2013). 

No Brasil, até a década de 1990, os sistemas pré-fabricados9 eram comercializados 

em pacotes. Comprava-se a edificação e não os componentes para construir edifícios. 

Atualmente, além de o mercado oferecer elementos isolados, como lajes, pilares, vigas, 

painéis e elementos tridimensionais, como banheiros e cozinhas prontas, as técnicas de 

produção desses componentes apresentam peças mais leves e resistentes, com 

variados formatos e tamanhos, o que possibilita diferentes soluções projetuais 

(BERRIEL, 2009).  

De acordo com Henriques (2013), mesmo com a inserção de novos equipamentos 

nos canteiros de obra, e investimentos em qualificação de mão de obra, ainda há muitas 

deficiências em todas as etapas: projeto, gestão e produção.  

Segundo Barros (1996), o processo de racionalização da construção requer aplicação 

de metodologia adequada, que se inicia na fase de projeto, na concepção, análise e 

especificação de componentes. As decisões devem ser tomadas na fase de 

planejamento, que, por sua vez, deve estar voltado à produção e não somente ao 

produto, na sua forma tradicional.  

                                                
9 A ideia da pré-fabricação é anterior à industrialização e caracteriza-se como toda a produção de 
material construtivo, fora do canteiro de obras, possuindo dimensões definidas anteriormente à sua 
produção. Equívoco frequente é o entendimento de pré-fabricação como o uso de métodos industriais 
para produzir grandes componentes de construção, que incluem elementos estruturais e de fechamento 
e que são montados com várias partes (BERRIEL, 2009). 
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Nos processos construtivos racionalizados, a coordenação dos projetos é 

fundamental para a integração dos requisitos e das decisões de projeto, que devem ser 

elaborados com maiores definições técnicas pelo desenvolvimento conjunto, e da 

compatibilização de todos os projetos. A compatibilização de todos os projetos é 

fundamental para que todas as informações necessárias para a construção sejam 

produzidas, evitando-se a tomada de decisões, de forma subjetiva no momento da sua 

execução.  

Segundo Crasto (2005), os recursos ou ações a serem aplicadas que promovem a 

racionalização no processo de projeto são:  

 Facilidade de construção e execução das atividades no canteiro, além da 

fabricação e transporte dos componentes; 

 Planejamento de todas as etapas do processo e projeto e obra. 

 Utilização de coordenação modular. 

 Associação de sistemas compatíveis; 

 Formação de equipes multidisciplinares, incluindo construtoras ou 

montadoras, para o desenvolvimento simultâneo dos projetos;  

 Coordenação e compatibilização de projetos antes da execução;  

 Detalhamento técnico; 

 Antecipação das decisões;  

 Elaboração de projeto para produção, definindo a execução e a sucessão 

da forma de trabalho;  

 Existência de uma visão sistêmica comum a todos os participantes do 

processo. 

Vale ressaltar que a modulação dos componentes, aliada à racionalidade construtiva, 

possibilita flexibilidade dos espaços, componente fundamental para o ambiente escolar, 

além de permitir ajustes necessários ao longo da sua vida útil, sem grandes alterações 

construtivas da edificação. Do mesmo modo, a retroalimentação dos dados é um 

requisito importante, pois possibilita a avaliação do desempenho da construção e seu o 

aprimoramento (BARROS, 1996). 

O metaprojeto ou metadesign citado no capítulo anterior auxilia nessa forma 

sistêmica de projetar. Dentro de um cenário atual de constante mutação, propõe reflexão 
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crítica preliminar do projeto, por meio de prévios e estratégicos recolhimentos de dados 

(MORAES, 2010). 

Dentro desse processo, devem ser considerados também modelos gerenciais mais 

evoluídos, como o emprego das tecnologias de informação e comunicação, que 

aumentam a produtividade, a precisão dos projetos e a comunicação virtual entre os 

envolvidos (FABRÍCIO, 2013). 

De acordo com Kieran e Timberlake (2003), 

As ferramentas de modelagem e/ou representação tridimensional são 
fundamentais para se conhecer todas as partes do produto e enxergar a 
interação e funcionamento entre elas antes da produção final. É possível 
conceber e desenvolver um produto por completo de forma virtual, realizar 
todas as simulações, testes, verificações de falhas e solução de problemas, 
antes de colocá-lo de fato na linha de produção. É o que acontece, por 
exemplo, com o projeto de aeronaves, por meio das ferramentas utilizadas, é 
possível inclusive simular um voo tridimensionalmente, verificando-se a 
performance final (KIERAN; TIMBERLAKE, 2003, apud HENRIQUES, 2013, 
p.49). 

Nesse cenário, a busca pela melhoria da qualidade de serviços e produtos em 

diversos setores tem pressionado também as instituições públicas no aprimoramento na 

prestação de serviços à sociedade, com racionalidade do gasto do dinheiro público, 

segundo o princípio da economicidade, previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 E no atendimento ao preceito de sustentabilidade, é importante citar obrigatoriedade 

da administração pública federal quanto ao cumprimento da instrução normativa, IN 01, 

de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 

de bens, contratação de serviços ou obras. 

No próximo tópico será abordada a racionalidade construtiva no âmbito público, 

exemplificando-se as experiências relacionadas aos projetos e obras realizados no 

IFMG. 
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5.1 RACIONALIDADE CONSTRUTIVA NO SETOR PÚBLICO, O CASO DO 
IFMG. 

 

Na prática, os processos de projeto são pouco valorizados no setor público. As 

pressões políticas, com prazos determinados para utilização dos recursos, muitas vezes 

ignoram etapas de projeto, resultando em projetos pouco detalhados e sem a devida 

compatibilização. A execução também é prejudicada por constantes indefinições do 

programa, resultando em novas demandas no decorrer da obra, comprometendo a 

qualidade dos serviços e aumentando custos e prazos de entrega da obra. Além disso, 

a ausência ou deficiência na retroalimentação de dados, observada no setor, tem 

resultado na repetição de erros nos projetos subsequentes (MARTINS, 2014).  

Outro fator que deve ser considerado é a descontinuidade administrativa da gestão 

pública, caracterizada por constantes mudanças de cargos, o que muitas vezes acarreta 

alterações no planejamento, prejudicando a adoção de procedimentos inovadores de 

projeto e de construção.  

Cumpre ressaltar que a obra pública é um fato administrativo, sujeito às 
regras específicas da Administração. Ela está relacionada também com 
outros aspectos: políticos, econômicos, sociais, técnicos, entre outros. 
Portanto, há que haver rompimento dos modelos tradicionais para se 
implantar uma nova cultura de gestão no setor público. (MARTINS, 2014, p. 
33). 

No caso em estudo, do IFMG, a quantidade reduzida de profissionais, que compõem 

sua área técnica, aliada à especificidade que alguns projetos exigem, faz com que 

grande parte dos projetos seja contratada por meio de licitação pública, que nem sempre 

se mostra eficiente na escolha da empresa mais qualificada para a realização do serviço 

contratado. A grande maioria dos serviços prestados pelas empresas acaba passando 

por constantes revisões, relacionadas, principalmente à qualidade e à falta de 

compatibilização de todos os projetos, o que muitas vezes não garante que estes não 

apresentem problemas na execução. 

Verifica-se que parte dos projetos desenvolvidos apresenta certa racionalização na 

disposição da estrutura, com intervalos regulares, facilitando o processo construtivo, mas 

sem impacto significativo na promoção de maior agilidade e economia da obra. 
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As tabelas 1 e 2, realizadas a partir dos dados fornecidos pela Dinfra, têm o objetivo 

de demonstrar o aumento significativo dos prazos e dos custos previstos de três obras 

de grande porte do IFMG, iniciadas em 2013 e 2014, e que estão em processo de 

finalização.  

As causas estão relacionadas a diversos fatores. No caso do contrato A, imprevistos 

encontrados na geologia do terreno, não verificados nas áreas sondadas, e insegurança 

no local, com constantes roubos de materiais. Este último também ocorrido no contrato 

B, e convênios não cumpridos em sua totalidade, no contrato C, como a doação de 

estrutura metálica por parte de empresa na região, não realizada devido à crise 

econômica estabelecida durante a obra. Mas principalmente, observadas em todos os 

contratos, baixa qualidade organizacional, administrativa e técnica das empresas 

executoras das obras, aliada à incompatibilidade entre os projetos, especificações e 

quantitativos dos orçamentos, que mesmo com as revisões realizadas pelos técnicos da 

Dinfra, só foram observados durante as obras.  

Tabela 1 - Relação dos aditivos de tempo em três contratos do IFMG 

CONTRATO “A” CONTRATO “B” CONTRATO “C” 

ADITIVOS DE TEMPO 

Prazo de Execução das 

Obras: 12 meses.   

Prazo total prorrogado: 39 

meses. 

 

Realizados seis termos 

aditivos de tempo, no período 

de julho de 2015 a abril de 

2018.  

Prazo de Execução das Obras: 

12 meses.  

Prazo total prorrogado: 39 

meses 

 

Realizados cinco termos aditivos 

de tempo, no período de 

setembro de 2015 a junho de 

2018. 

Prazo de Execução das 

Obras: 12 meses.   Prazo total 

prorrogado: 36 meses 

(incluindo tempo de 

paralisação). 

Realizados quatro termos 

aditivos de tempo, no período 

de maio de 2016 a março de 

2018. 

Fonte: Diretoria de Infraestrutura e Projetos-Dinfra-IFMG, adaptado pela autora. 

É importante ressaltar que os atrasos na conclusão das obras têm grande impacto 

negativo, não só pela sucessão de reajustes previstos em contratos, que oneram 

consideravelmente o valor final das construções, mas, principalmente, no prejuízo 

causado a implantação e funcionamento das escolas, que, sem espaço, ficam 

impossibilitadas de oferecer os recursos necessários para um aprendizado eficiente.  

Na maioria das vezes, a solução encontrada é o aluguel, muitas vezes de construções 

com áreas insuficientes, resultando na ocupação de vários imóveis pela mesma escola, 
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em locais diferentes da cidade, o que causa prejuízos à administração e mais 

desperdícios, que poderiam ser mais bem utilizados na oferta da educação. 

Ademais, a grave crise financeira do país verificada nos últimos anos afetou de forma 

significativa a liberação de recursos previstos para essas obras, restringindo sua 

execução total como previsto. Nesse contexto, são verificadas na tabela 2, conforme 

dados fornecidos pelo Dinfra, supressões significativas de valores dos contratos A e B, 

referentes aos serviços de urbanização dos terrenos, que acabaram não sendo 

executadas em sua totalidade, conforme previsto nos contratos. 

Tabela 2 - Relação dos aditivos de valor em três contratos do IFMG 

CONTRATO “A” CONTRATO “B” CONTRATO “C” 

ADITIVOS DE VALOR 

Valor inicial: R$16.207.733,95.                                   

Valor final: R$15.111.567,74* 

Valor inicial: 

R$17.537.584,63.                                

Valor final: R$ 17.293.608,91 * 

Valor inicial: R$14.894.295,67 

Valor final: R$17.925.398,00* 

Realizados nove aditivos com 

supressões e acréscimos de 

serviços, e quatro reajustes 

contratuais. 

Realizados nove aditivos com 

supressões e acréscimos de 

serviços, e quatro reajustes 

contratuais. 

Realizados quatro aditivos com 

supressões e acréscimos de 

serviços, e três reajustes 

contratuais. 

Fonte: Diretoria de Infraestrutura e Projetos-Dinfra-IFMG, adaptado pela autora. 

Ao abordar racionalização da construção e industrialização, não se pode deixar de 

citar a coordenação modular, abordada no próximo tópico deste capítulo. Método de 

ordenamento do projeto e da construção, baseado em uma unidade de medida 

denominada módulo, possibilita a compatibilização das dimensões dos elementos e 

componentes.  

A coordenação modular qualificou a indústria da construção, em um grande número 

de países por tornar possível a integração dos componentes industrializados, com 

variedade de soluções, e no contexto contemporâneo da produção de edificações, é 

imprescindível que ela volte a ser considerada, aliada a questões econômicas e de 

sustentabilidade, e também à busca de maior flexibilidade e adaptabilidade dos espaços. 
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5.2 COORDENAÇÃO MODULAR 
 

A coordenação modular tornou-se instrumento facilitador na compatibilização de 

medidas na construção civil. Com ela, a combinação de componentes construtivos fica 

mais fácil e flexível. Segundo Fabrício (2013): 

No contexto da industrialização aberta das construções, a coordenação 
modular deve ser vista como um metaprojeto para a indústria de fornecedores 
de materiais e componentes, no design e fabricação dos insumos da 
construção. De fato, coordenar as dimensões de componentes é o primeiro 
esforço para tornar compatíveis e intercambiáveis os elementos pré-
fabricados da construção. (FABRÍCIO, 2013, p.238). 

De acordo com Greven e Badaulf (2007), o Brasil foi um dos primeiros países a 

aprovar uma norma de Coordenação Modular, a NB-25R, em 1950, com seus conceitos 

defendidos nos anos 1970 e início dos anos 1980. No entanto, a ausência da sua 

aplicação desfavoreceu a compatibilidade das dimensões na maioria dos componentes 

construtivos produzidos no Brasil, que agora volta a ser discutida, dentro de um cenário 

econômico em que a produtividade, a aplicação racionalizada de recursos e a 

sustentabilidade tornaram-se elementos fundamentais nos processos de produção. 

A coordenação modular em arquitetura é um método, ou abordagem de projeto, com 

emprego de elementos construtivos dimensionados a partir de uma unidade de medida 

comum. A unidade, chamada de módulo, define as dimensões e proporções dos 

elementos, estabelecendo relações de dependência entre eles e o produto final, a 

edificação (MACEDO; SILVA, 2007). 

A lógica de projeto não é de modulação de espaços, mas, sim, de dimensões que se 

relacionam com a utilização de elementos construtivos pré-fabricados. Por outro lado, 

como forma de reduzir recursos, nas várias etapas do sistema construtivo, a 

coordenação modular pode aperfeiçoar o uso da matéria prima, diminuindo as perdas e 

reduzindo tempo de execução (BADAULF, 2004).  

Segundo Greven e Badaulf (2007), a coordenação modular não compromete a 

capacidade criativa de um arquiteto; ao contrário, a existência dos condicionantes da 

coordenação modular resulta em obras cujos valores estético-formais estarão em 

harmonia perfeita com os valores socioeconômicos. 
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Conforme Ribeiro e Michalka Jr.,  

A coordenação modular é extremamente rica e complexa o suficiente 
para tornar a execução de um produto tão complexo como um edifício, um 
processo racional, metódico e, por último, industrial. (RIBEIRO; MICHALKA 
JR., 2003, p. 99). 

 A aplicação da coordenação modular promove a integração de todo o processo 

construtivo; no entanto, depende da adequação do mercado brasileiro em oferecer 

materiais com medidas padronizadas e correlacionadas, mas isso ainda não acontece e 

por isso compromete sua utilização.  

Diante dessa realidade, Macedo e Silva (2007) apontam como opção a 

industrialização e o transporte de elementos e cômodos inteiros industrializados e pré-

fabricados, por meio da coordenação modular, possibilitando a compatibilização das 

dimensões dos seus elementos, como instalações sanitárias, cozinhas e escadas. 

Segundo os autores, a produção integral desses elementos na indústria seria justificada 

pelo custo significativo dos acabamentos e instalações inerentes a esses ambientes, 

aliadas a facilidade de transporte, por suas dimensões relativamente reduzidas.  

Observa-se nos últimos anos, no Brasil, o crescimento significativo, no mercado, de 

empresas que oferecem componentes industrializados, construções pré-fabricadas e 

contêineres não só para residências, mas também para escritórios comerciais e 

industriais, escolas, clínicas, laboratórios e hospitais.  

Sinônimo de obras limpas e ágeis, essas construções vêm sendo cada vez mais 

utilizadas em universidades e escolas, por proporcionar solução rápida para as 

demandas de construção, em oposição ao processo tradicional de construção, 

caracterizado por obras com prazos de execução mais longos.  

No entanto, verificam-se em vários casos, expostos a seguir, apropriação inadequada 

do espaço, com construções repetidas e sequenciais, que prejudicam a qualidade do 

ambiente de ensino. 
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5.3 CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. 
 

Berriel (2009) define pré-fabricação como toda a produção de componente 

construtivo, fora do canteiro de obras, possuindo dimensões definidas anteriormente à 

sua produção.  

A arquitetura pré-fabricada foi tema central do discurso e da experimentação da 

arquitetura modernista internacional, considerando-se que os processos de manufatura 

industrial poderiam produzir uma arquitetura de qualidade e mais acessível, assim como 

outros produtos industrializados oferecidos a sociedade. No século XX, arquitetos como 

Frank Loyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, Marcel Breuer, Buckminster Fuller, 

Charles e Ray Eames desenvolveram a ideia de projetos habitacionais pré-fabricados 

para as massas, buscando qualidade e funcionalidade (BERGDOLL, 2008) 

De acordo com Berriel (2009), enquanto a produção em massa era o objetivo do 

século XX, a customização em massa é a realidade recente do século XXl. Novos 

processos de construir são propostos, usando produção automatizada, mas 

diferenciando-se os artefatos arquitetônicos produzidos. A arquitetura do nosso tempo 

não apenas tem que ser construída, mas também fabricada, como os aviões que são 

montados a partir de componentes pré-fabricados (BERRIEL, 2009). 

Oliveri (1972) apud Berriel (2009) classifica os sistemas de construção pré-

fabricados, conforme sua configuração geométrica, da seguinte forma: 

Sistema Linear – Estão compreendidos todos os sistemas que preveem a 

montagem de elementos nos quais uma das três dimensões predomina sobre as 

outras. A modulação se dá apenas em uma das dimensões, como, por exemplo, em 

elementos bidimensionais como pilares ou vigas.  

Sistema Plano – Sistemas que preveem a montagem de componentes planos, 

determinando os arranjos, como, por exemplo, a utilização de painéis horizontais ou 

verticais. A principal vantagem dos sistemas de painéis planos é a rapidez de 

montagem em obra. 

Sistema Tridimensional – Quando elementos tridimensionais são produzidos 

integralmente dentro da indústria e posteriormente são transportados para o canteiro 
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de obras, onde praticamente não sofrem alterações, apenas operações de fixação e 

encaixe são realizados. 

Atualmente, no mercado brasileiro, há uma quantidade significativa de empresas que 

oferecem construções pré-fabricadas e contêineres com variadas possibilidades de uso. 

São muitos os exemplos, em várias regiões do Brasil, dessas construções, implantadas 

em escolas e universidades públicas e privadas. 

 A grande maioria das empresas oferece construções realizadas por meio de 

sistemas planos,, voltadas para a área da educação, com espaços destinados a salas de 

aula, bibliotecas, cantinas, depósitos, sanitários, espaços administrativos e laboratórios.   

As construções são montadas em painéis estruturados com perfis de aço, e vedação 

tipo sanduiche em chapas de aço galvanizado, com núcleo em espuma de poliuretano 

de alta densidade, a fim de proporcionar isolamento térmico e acústico ao ambiente 

(Fig.14). 

Figura 14 - Processo de montagem 

 

Fonte: < http://www.polibox.ind.br/noticias/construcao-civil-modular-brasil >  acesso em 02 ago.2017 

No entanto, observam-se alguns aspectos negativos, como soluções improvisadas 

com disposição inadequada de equipamentos de ar condicionado e tubulações 

aparentes, contrários ao processo racionalizado de construção e ao conceito do produto 

ofertado (Fig. 15).  

http://www.polibox.ind.br/noticias/construcao-civil-modular-brasil%20%3e%20%20acesso%20em%2002%20ago.2017
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Apesar de as empresas anunciarem que as construções podem apresentar 

configurações ajustáveis no terreno, não se verifica, na prática, combinações diferentes 

na implantação e na volumetria do edifício, resultando em espaços monótonos e 

estranhos ao ambiente escolar e à paisagem local (Fig. 16). 

Figura 15 - Modulo Educacional 

 

 

Fonte:<http://www.polibox.ind.br/noticias/cons
trucao-civil-modular-brasil > Acesso em: 02 

ago.2017 
 

Figura 16 - Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA. 

 

Fonte:<http://mondialmodulares.com.br/?portfolio=
unidade-educacionais> Acesso em: 02 ago.2017 

Observam-se essas características em outras escolas no Chile (Fig. 17), Portugal e 

Espanha, inclusive em escolas construídas na África e na Ásia, onde as demandas por 

escolas aliadas à rapidez, facilidade e quantidade são alcançadas com a construção pré-

fabricada. No entanto, observa-se concepção inadequada de projeto, com construções 

isoladas, dispostas de forma repetida e sequencial, sem a presença de áreas de 

convivência, não condizentes com os aspectos relacionados a uma arquitetura escolar 

de qualidade, defendidos nesse trabalho. A racionalidade construtiva é alcançada, mas 

sem originalidade, sem identidade e sem variabilidade. 

Figura 17 - Escola no Chile 

 

Fonte: <http://tecnofastbrasil.com.br/construcao-modular/processo-produtivo> acesso em: 02 
ago.2017 

 

Apresenta-se, a seguir, exemplo de arquitetura, utilizando componentes pré-

fabricados, implantados de forma flexível, em que os componentes acoplados e 

http://www.polibox.ind.br/noticias/construcao-civil-modular-brasil%20%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
http://www.polibox.ind.br/noticias/construcao-civil-modular-brasil%20%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
http://www.polibox.ind.br/noticias/construcao-civil-modular-brasil%20%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
http://mondialmodulares.com.br/?portfolio=unidade-educacionais
http://mondialmodulares.com.br/?portfolio=unidade-educacionais
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combinados formam uma edificação com arquitetura apropriada ao ambiente de ensino 

e adaptável às condições locais. 

Trata-se de projeto dos escritórios de arquitetura B+V Arquitectos + CHEB Arquitectos + 

Arquicon, vencedores do concurso intitulado Sistema Modular para Novos Espaços 

Educativos, lançado pelo Ministério da Educação do Chile, com o propósito de selecionar 

os melhores projetos que transmitissem os conceitos de localização, modularidade, 

inovação, materialidade e sustentabilidade mediante sistema modular.  

O projeto apresenta interessante proposta de construção utilizando sistemas pré-

fabricados. Consegue produzir, em uma organização modular, implantações diversas 

que podem ser ampliadas conforme as demandas da escola, além de se adaptarem a 

terrenos e climas diferentes.  

A sua concepção é baseada na utilização de módulos tridimensionais para as áreas 

úmidas (instalações sanitárias e cozinha) e técnicas (bancadas com instalações), 

envolvidos por painéis que formam os espaços de salas de aula ao centro, e nas laterais 

fazem o fechamento das áreas de circulação da escola (Fig.18 e 19). 

Figura 18 - Projeto que venceu concurso do Ministério da Educação no Chile. Perspectivas. 

 
Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/876458/arquitetos-chilenos-propoem-equipamentos-

educacionais-emergenciais-modulares> acesso em: 02 ago.2017 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/b-mais-v-arquitectos
http://www.archdaily.com.br/br/tag/cheb-arquitectos
http://www.archdaily.com.br/br/876458/arquitetos-chilenos-propoem-equipamentos-educacionais-emergenciais-modulares%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
http://www.archdaily.com.br/br/876458/arquitetos-chilenos-propoem-equipamentos-educacionais-emergenciais-modulares%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
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Os painéis, além de serem de mais fácil transporte, promovem flexibilidade à 

edificação pela possibilidade de disposição variada, assim como os componentes da 

cobertura e dos fechamentos, que, ao tomar diferentes formas no espaço, adaptam- se 

ao clima local. 

Observa-se nesse projeto a conjugação dos atributos arquitetônicos que qualificam a 

arquitetura escolar, descritos no Capítulo 3, com ambientes que possibilitam múltiplos 

usos e interações entre os alunos, e um processo construtivo racionalizado e 

simplificado, adaptável a diferentes condições impostas pelos locais de implantação. 

Figura 19- Projeto que venceu concurso do Ministério da Educação no Chile. Plantas e interior. 

 

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/876458/arquitetos-chilenos-propoem-equipamentos-
educacionais-emergenciais-modulares> Acesso em: 02 ago. 2017 

 

A racionalidade construtiva com a utilização de componentes industrializados oferece 

rapidez, eficiência e economia de recursos. A oferta de construções pré-fabricadas e 

contêineres introduz no mercado brasileiro espaços industrializadas com alto grau de 

racionalização construtiva. 

http://www.archdaily.com.br/br/876458/arquitetos-chilenos-propoem-equipamentos-educacionais-emergenciais-modulares%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
http://www.archdaily.com.br/br/876458/arquitetos-chilenos-propoem-equipamentos-educacionais-emergenciais-modulares%3e%20Acesso%20em:%2002%20ago.2017
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No entanto, as construções pré-fabricadas que vêm sendo adotadas em escolas e 

universidades atualmente, devem oferecer possibilidades de adequação a cada caso, 

que devem ser estudadas em conjunto com profissionais e usuários.  

Segundo Jorge, 

Embora a pré-fabricação esteja relacionada à produção padronizada de 
componentes e elementos construtivos de repetição ilimitada, sua 
versatilidade é comprovada através de exemplos inovadores que exploram 
as inúmeras possibilidades dessa tecnologia construtiva: customização, 
personalização, combinação com métodos construtivos convencionais e, 
acima de tudo, a introdução de um amplo vocabulário construtivo com 
inovações formais e funcionais. (JORGE, 2012, p. 214). 

A adoção desse sistema requer trabalho conjunto dos arquitetos e das empresas que 

fornecem esses elementos pré-fabricados. O exemplo apresentado de projeto para 

escolas no Chile ilustra essa possibilidade, por meio de um projeto arquitetônico 

desenvolvido para climas diferentes, e com possibilidades de mudança pelo arranjo 

modular de componentes industrializados, resultando em uma arquitetura condizente 

com o ambiente escolar.  
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5.4 MODULAÇÃO E FLEXIBILIDADE 
 

Projetos organizados em unidades modulares proporcionam não só o melhor 

aproveitamento dos componentes construtivos, mas também possibilitam maior 

flexibilidade da construção, com a simplificação do projeto e da execução (MAYOR, 

2012). 

A modulação contribui para a racionalização do processo construtivo, 
pois, como já foi exposto, garante flexibilidade de combinação de elementos, 
além de contribuir para uma precisão maior na definição e alcance de 
medidas. Também contribui para o aumento da repetição de componentes e 
para a produção em série, já que, ao fixar uma medida básica da qual as 
demais devem ser múltiplos ou mesmo submúltiplos, limitando as variações 
dimensionais para um mesmo elemento construtivo. (MAYOR, 2012, p. 6). 

Na exposição de um pensamento que vai além do ambiente escolar, Hertzberger 

(2006) considera que o fato de as cidades estarem em constante mudança pressupõe 

que as formas construídas sejam feitas de tal modo que permitam múltiplas 

interpretações, possibilitando ajustes realizados por pessoas diferentes, em épocas 

distintas, sem perder sua identidade. O autor defende o ordenamento construtivo, com 

uma organização mínima, como um instrumento que permite crescimento e mudança. 

Segundo Maciel (2015), a ampliação da vida útil das edificações, como componente 

de sustentabilidade ambiental, é decorrente da adoção de disposições espaciais e 

construtivas com maior grau de flexibilidade. Nesse contexto, a industrialização da 

construção e o desenvolvimento de sistemas modulares são pressupostos para uma 

construção flexível, pois contribuem para maior capacidade de transformação e 

ampliação da edificação.  

Leupen (2006) sugere como ponto de partida para a flexibilidade da edificação o 

desenho de elementos permanentes como estruturas e infraestruturas prediais, 

mediante a distinção entre elementos de apoio e áreas de trabalho mutáveis, o que 

evitaria restrições para que as transformações ocorram no espaço. O autor desenvolve 

um sistema formado por cinco camadas independentes, que consistiriam nos seguintes 

elementos arquitetônicos desconectados. Encontram-se representados na Fig.20, da 

esquerda para a direita:  

1. Estrutura;  

2. Fachadas e cobertura- Separação entre o exterior e o interior;  

3. Cenário;  
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4. Instalações prediais; 

5. Acessos. 

Figura 20 - Cinco camadas propostas por Leupen. 
 

 

Fonte: Leupen, Bernard, Frame and Generic Space. Rotterdam: 010 Publishers, 2006, p. 32 
 

Maciel (2015) apresenta em seu trabalho estratégias de projetos que caracterizam a 

aplicação desse raciocínio. No âmbito da arquitetura escolar estão os projetos dos 

primeiros edifícios modulares da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, que, 

articulados ao redor de pátios e circulações verticais, possibilitam ampliações e 

transformações no tempo. 

A diferenciação entre os elementos permanentes e de natureza infra 
estrutural - as circulações verticais - e os pavilhões modulares permitia 
projetar o edifício em duas fases: primeiro os seus elementos permanentes - 
núcleos e pavilhões - viabilizando o início de sua construção, e em seguida 
sua organização interna com vista a acomodar os usos pretendidos, que 
deveriam permitir a máxima flexibilidade. (MACIEL, 2015, p. 156). 

O sistema modular aberto e contínuo do campus da Pampulha da UFMG, em Belo 

Horizonte, concebido há mais de quatro décadas, de forma pioneira no Brasil, ainda 

possibilita situações de crescimento das suas edificações, com a inclusão de novos 

módulos e pavilhões, de forma coerente, sem prejuízo para a organização espacial do 

campus. 

O ordenamento territorial do Campus Pampulha, aprovado pelo Conselho 
Universitário em 1969, definia o sistema ambiental como uma malha contínua 
baseada em um módulo quadrado de modo a permitir crescimento futuro no 
plano horizontal e no vertical. (MACIEL, 2015, p. 210). 

Outro fator positivo do sistema modular do campus é a possibilidade do 

aprimoramento das soluções construtivas adotadas para os módulos, mediante análise 

dos processos de construção, experimentados ao longo dos anos. Os sistemas 

industrializados padronizados, de um modo geral, não se adaptam a improvisos: exigem 

precisão, compatibilização, coordenação e o planejamento interativo das etapas de 

projeto e execução. Os conceitos de modulação, repetição e racionalização devem ser 

norteadores para a concepção do projeto desde o início. 
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6 PROPOSIÇÃO DE PROJETO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar soluções de projeto arquitetônico que possibilitem 

agilidade e flexibilidade na produção dos espaços voltados para o ensino técnico. Para 

tanto, propõe-se a racionalidade construtiva, por meio de estratégias do desenho 

modular, a fim de permitir melhor utilização dos elementos pré-fabricados e das suas 

medidas, com menores ajustes e perdas na obra.  

Este capítulo é constituído dos seguintes tópicos: as diretrizes projetuais que 

nortearão o projeto; o uso de retícula projetual como estratégia de projeto; a relação de 

usos e ambientes atuais da escola técnica, utilizando como referência o programa do 

campus avançado do IFMG; sistemas construtivos, seus elementos e componentes; os 

módulos formados pelos ambientes projetados; implantações propostas e estudos 

realizados nos terrenos que pertencem aos campi de Ibirité, Formiga e Governador 

Valadares, além da análise crítica das implantações propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 
 

6.1  DIRETRIZES PROJETUAIS 
 

A partir da revisão bibliográfica realizada, relacionam-se neste capítulo diretrizes a 

serem utilizadas para o desenvolvimento do projeto, que nortearão a proposta a ser 

apresentada, a saber: 

 

Ambientes flexíveis 

Sustentabilidade Ambiental 

Identidade Construtiva 

 

Essas diretrizes devem fundamentar proposta para uma arquitetura escolar 

condizente com a concepção pedagógica que valorize o aluno e a dinâmica de 

funcionamento das escolas técnicas do IFMG, por meio da flexibilização dos espaços, 

atentando-se para os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental, e a sua 

identidade construtiva, enquanto IFMG, e sua apropriação pelas comunidades locais, às 

quais as escolas estão integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

6.1.1 Ambientes flexíveis. 

 
Os ambientes flexíveis contribuem para a permanência das estruturas construídas, 

pois possibilitam alterações espaciais e constantes acomodações de novos usos, 

interdisciplinaridade e novas tecnologias ao longo da vida útil da escola, sem 

comprometer seu aspecto formal.  

Segundo Nascimento (2012), a flexibilidade pode ser resolvida com a adoção de 

espaços modulares com ambientes que podem ser unidos ou divididos, adaptados às 

circunstâncias necessárias.  

Propõe-se a modulação dos ambientes por intermédio de uma malha ortogonal, em 

que estejam relacionadas todas as medidas de projeto, incluindo estrutura e 

fechamentos, possibilitando, assim, alteração de espaços sem interferências na 

estrutura, e nas fachadas da edificação.  

Esses ambientes, sobrepostos em uma base comum modular, e em torno das áreas 

de convivências, pátios e circulações, devem possibilitar variados arranjos adaptados às 

condições locais de implantação da edificação.  

Hertzberger (2006) associa esse tipo de ordenamento construtivo, no qual as partes 

de uma edificação e o seu todo se determinam reciprocamente, como de uma pequena 

cidade, onde circulações e áreas comuns são como ruas e praças, e os ambientes 

modulares, unidades construtivas. Uma vez estabelecida essa conexão, uma série de 

associações emergem. 

A base comum proposta é criada a partir do desenho dos elementos imutáveis, como 

as estruturas e os elementos de infraestrutura predial, fazendo-se a distinção destes com 

aqueles com constante acomodação de novos usos, conforme proposição defendida por 

Leupen (2006), mencionada no Capítulo 5.  

Neste trabalho propõem-se ambientes modulares de salas de aula com possibilidade 

de reorganização de seu leiaute, sem a imposição de barreiras, como tablados, mediante 

mobiliário e equipamentos móveis variados. As disposições destes devem permitir 

diversas metodologias de ensino, com atividades realizadas individualmente ou em 

grupo. 
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Além das salas de aula, os ambientes modulares de laboratórios também devem 

possibilitar flexibilidade espacial para novas tecnologias e interdisciplinaridade, ou seja, 

laboratórios que utilizam equipamentos em comum, como biologia e química, 

matemática e física, devem ser adjacentes, possibilitando a integração dos seus espaços 

e dos equipamentos.  

A grande maioria dos laboratórios do IFMG não apresenta leiaute flexível, pois suas 

bancadas e instalações rígidas possibilitam somente o uso do laboratório para o fim 

especifico para o qual foi projetado. No entanto, recursos cada vez mais usados no 

ambiente escolar, tanto nos laboratórios quanto nas salas de aula, como realidade virtual, 

transmissão de vídeo em tempo real e simulações computacionais requerem espaços 

flexíveis e que permitam mudanças rápidas de leiaute e de iluminação.   

Assim, propõem-se laboratórios que possam ser compartilhados por várias 

disciplinas, com bancadas centrais móveis, que, unidas ou separadas, conformam o 

leiaute pretendido, além de permitirem variações de altura, de acordo com o tipo de 

trabalho a ser desenvolvido, estimulando novas práticas pedagógicas. Os equipamentos 

ou componentes que necessitam de espaços fixos devem ser colocados na periferia da 

sala, assim como as instalações prediais necessárias. 

Abandona-se o modelo tradicional, sem prejuízo ao seu funcionamento, permitindo o 

uso do espaço de formas diversas, até mesmo para futuros laboratórios com usos e 

equipamentos ainda não conhecidos. 

Para a sala de professores e área administrativa, considerando-se as atividades a 

serem desenvolvidas e a quantidade de pessoas que ocuparão esses ambientes, 

propõem-se espaços sobrepostos, demonstrando suas possibilidades de ocupação. 

Espaço aberto, com áreas de trabalho delimitadas por mobiliário para as salas de 

professores, e espaço compartimentado para as áreas administrativas, com alterações 

possíveis por meio de arranjos das divisórias que podem ser facilmente removidas. 

Com base nas referências apontadas no Capítulo 3, os ambientes devem ser 

construídos de forma a proporcionar os mais variados usos. As circulações devem 

ocupar grandes espaços abertos e serem utilizadas para a pausa, a convivência e o 

compartilhamento entre os alunos e professores. 
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A diretriz para o auditório é de espaço aberto, possibilitando diferentes usos, não 

restritos somente a apresentações e eventos. A presença de arquibancadas, sem 

mobiliário fixo, e a possibilidade da face voltada para a escola ficar aberta, devem 

proporcionar o uso desse espaço também como área de convivência na rotina diária da 

escola. Assim, cumprindo-se o papel de espaço multifuncional, a face atrás do palco 

poderá ser aberta, possibilitando apresentações externas.  

Esse espaço integrado à área da cantina forma espaço comum de convivência, com 

possibilidade de acesso independente da entrada principal da escola para realização de 

eventos, sem prejuízo ao seu funcionamento, além de facilitar o transporte e manuseio 

necessário de equipamentos para exposições que possam ocorrer no local. 

Segundo Nair (2013), a internet trouxe outra dimensão à biblioteca, que se tornou 

espaço de conexão das pessoas e das ideias, passando a apresentar mobiliário 

confortável e variado, possibilitando atividades diversas, individuais ou em grupo. Além 

das usuais mesas, sofás, poltronas e pufes passam a integrar esses espaços, 

oferecendo conforto, relaxamento e privacidade. 

Essas estratégias de projeto, aliadas à coordenação modular, como meio para 

facilitar a produção e a conexão entre elementos variados, com medidas relacionadas, 

serão estudadas para que possa responder às demandas de flexibilidade e 

adaptabilidade propostas.  
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6.1.2 Sustentabilidade ambiental 
 

Edifícios sustentáveis estão deixando de ser um diferencial e caminham para uma 

obrigação de responsabilidade econômica, social e ambiental.  Um edifício com menor 

consumo energético e ambientalmente confortável deve estar integrado ao clima e aos 

condicionantes locais.  

Apresentam-se abaixo, de forma resumida, algumas diretrizes utilizadas no projeto, 

que vem sendo seguidas pela Dinfra-IFMG para um projeto sustentável: 

 Os materiais que compõem a edificação devem ser duráveis e de fácil uso e 

manutenção. 

 Edificações devem ser implantadas nos terrenos sem grandes 

movimentações de terra, preservando, sempre que possível, sua 

conformação original e a permeabilidade do solo, pela retirada mínima de 

vegetação nativa existente.  

 Deve ser promovido o uso racional de energia pela implantação correta da 

edificação, observando-se sua orientação solar, entorno e vegetação 

existentes. Possibilita-se, assim, o melhor aproveitamento da iluminação e 

ventilação naturais, e evita-se insolação excessiva, em algumas áreas da 

edificação. 

 Deve-se buscar o uso racional e eficiente da água pelo reaproveitamento 

das águas pluviais e pela utilização de aparelhos e dispositivos redutores do 

seu consumo.  

 Utilização de tecnologias que promovam o aproveitamento da energia solar, 

como painéis com células fotovoltaicas. 

Relacionam-se abaixo algumas premissas utilizadas no projeto, relacionadas ao 

conforto ambiental para arquitetura escolar, destacadas por Mueller (2007), com base 

nos estudos realizados por órgãos americanos como o CHPS:  

 Utilização dos benefícios da luz solar e do vento pela implantação correta 

do edifício, privilegiando as aberturas para as orientações norte e sul. 

 Aproveitamento das boas vistas para o exterior. 

 Aproveitamento da iluminação indireta pela utilização de brises, evitando o 

ofuscamento nas salas. 
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 Utilização de pátios internos, que permitem iluminação e ventilação naturais 

para as salas, além de criar um clima agradável ampliando a visibilidade 

externa. 

 Utilização de shafts, estruturados em chapa rígida de aço, para as descidas 

de água pluvial, que conferem movimentação à fachada, recuando as 

esquadrias e servindo como suporte lateral para a instalação de brises. 

 Utilização de coberturas com desenhos variados, possibilitando entrada de luz 

zenital e ventilação cruzada e, consequentemente, renovação do ar. 

 Segregação dos espaços mais ruidosos, como auditório e áreas de 

alimentação, separando-os dos espaços que necessitam de mais silêncio, 

como salas de aula, biblioteca e administração.  

A utilização da construção metálica, em conjunto com outros elementos 

industrializados, aliada ao dimensionamento padronizado proposto, procura reduzir 

perdas na construção e possibilitar flexibilidade e adaptabilidade ao projeto, evitando 

demolições e alterações significativas na edificação.  
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6.1.3 Identidade construtiva 

A identidade construtiva tratada nesse trabalho refere-se tanto a consolidação da 

imagem do IFMG no local de implantação, quanto a apropriação da escola pela 

comunidade que a envolve, e dela passa a fazer parte. 

A consolidação da imagem do IFMG é um aspecto importante para a instituição, pois 

apesar de completados dez anos de criação, ainda não é muito conhecida pelo público 

em geral, o que acaba prejudicando o ingresso de alunos nas escolas, e o 

aproveitamento do potencial que essas escolas tem de oferecer ensino de qualidade e 

gratuito. 

Esse aspecto pode ser facilitado por intermédio de linguagem arquitetônica que 

identifique as escolas nos locais de implantação.Com esse objetivo utiliza-se nos 

projetos propostos, componentes arquitetônicos comuns aplicados de formas diversas 

nos ambientes, e volumetria variável disposta conforme as condições físicas locais.  

Páscoa (2008) considera a escola um equipamento urbano de grande interferência 

nos processos de mudança da comunidade em que está inserida. Característica 

observada em alguns campi do IFMG, com redução significativa do grau de insegurança 

no local, ao permitir o acesso e a participação da comunidade em atividades voltadas a 

mesma. 

Conforme Amorim (2010), a integração da escola com o meio social que a envolve 

deve ser um componente importante para a arquitetura escolar, devendo-se procurar 

meios que incentivem e fortaleçam esses vínculos. Nesse sentido, propõe-se projeto que 

estimule o envolvimento da comunidade por meio de organização espacial que promova 

sua interação com a escola.  

A utilização de retícula projetual, abordada no próximo tópico, apresenta-se como 

estratégia de projeto, que não só auxilia um processo construtivo racionalizado, mas 

também proporciona uma edificação mais fluída e coerente com os aspectos apontados 

acima, ao permitir que o usuário percorra os espaços sem barreiras, por meio da 

integração entre áreas internas e externas. 

Isso, além de favorecer sua articulação com o entorno, incentiva o acesso e a 

apropriação da escola pela comunidade que a envolve, oferecendo experiências de 

aprendizagem e convívio social. 
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De acordo com Hertzberger, (2006): 

Assim como influenciam as relações pessoais, as relações também 
determinam a maneira como nos relacionamos com o ambiente...Não é por 
acaso que o caráter da arquitetura do século XX é bem mais aberto do que 
foi no passado. (HERTZBERGER, 2006, p. 216). 

A organização do espaço aberto, formado por grandes áreas de circulação e 

convivência, espinha dorsal do projeto, também se apresenta como elemento facilitador 

de novos arranjos físicos. Aliada à sistema construtivo que assegure eventual 

desmontagem e reutilização de elementos, possibilita à edificação crescimento e 

adaptação às mudanças de uso, inevitáveis ao longo do tempo, coerentes com as 

aspirações comuns da comunidade escolar e a participação da comunidade em geral. 

Assegura-se também a possibilidade de transformação do espaço conforme objetivos 

e aspirações dos seus usuários, diferentes daqueles inicialmente pensados, mas 

consoante a manutenção da edificação, ampliando sua vida útil, aspecto também 

condizente com o conceito de sustentabilidade ambiental abordado no trabalho. 
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6.2 RETÍCULA PROJETUAL  
 

O projeto arquitetônico utiliza retícula projetual, conforme mencionado no Capítulo 4, 

como ferramenta para a prática do projeto arquitetônico, tornando mais racional tanto o 

projeto quanto a execução das obras, com referência em módulos, nas medidas de 7,2m 

x 7,2m, que possibilitam, mediante multiplicação ou fração, áreas condizentes com os 

ambientes projetados (Fig. 21, 22 e 23).  

Essas medidas são resultado da multiplicação do módulo de 1,2m x 1,2m, tendo 

como submúltiplo o módulo padrão universal de 10 cm, permitindo a utilização de painéis 

estruturais em light steel framing-LSF, com montantes dispostos a cada 40 cm ou 60 cm. 

Medidas consideradas compatíveis com as áreas necessárias para o uso dos ambientes, 

com flexibilidade construtiva e estética. 

Figura 21 - Reticula com proposição de estrutura 1 
 

 
  

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

Figura 22 - Reticula com proposição de estrutura 2 
 

 
  

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 23- Reticula com proposição de estrutura 3 
 

 
  

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

A retícula é desenhada a partir do que aqui se denominará base comum, utilizada 

em todos os projetos, formada pela área de entrada, que também é espaço de 

convivência, a escada que dá acesso aos pavimentos superiores e às instalações 

sanitárias principais, que, implantadas em eixos paralelos, facilitam a implantação futura 

de ambientes que necessitem dessas instalações, sem a necessidade de alterações 

construtivas significativas ao longo da vida útil da edificação (Fig.24). 

Figura 24 - Base Comum 
 

                                                                                Instalações Sanitárias Alunos  
 

 
                                                                        Escada                      Instalações Sanitárias Funcionários  

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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6.3 RELAÇÃO DE USOS E AMBIENTES ATUAIS DA ESCOLA TÉCNICA 
 

Com o propósito de criar projeto de edificação escolar voltado para o Ensino Médio e 

profissionalizante, que represente a estrutura básica dos campi do IFMG, optou-se por 

uma relação de ambientes com usos referenciados de um campus avançado, que se 

caracteriza por oferecer predominantemente o ensino médio integrado ao técnico, e o 

ensino técnico. 

Campus Avançado, vinculado administrativamente a um campus ou, em 
caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação 
profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas 
temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos 
técnicos e de cursos de formação inicial e continuada; (BRASIL, 2013, Art 3, 
inciso II). 

Um prédio para um campus avançado deve apresentar estrutura mínima de 20 

professores e 13 técnicos administrativos. Considerando-se a relação quantitativa de 

professores por aluno, de 20 alunos para 1 professor, conforme portaria nº 818/MEC, de 

13 de agosto de 2015, apresenta-se um programa para edificação com capacidade para 

400 alunos, 10 salas de aula (máximo 40 alunos cada), quatro laboratórios, de química-

biologia, informática, física, matemática e um específico conforme curso técnico ofertado, 

além de auditório, biblioteca e cantina. 

Os ambientes serão distribuídos conforme diagrama abaixo (Fig. 25), partindo de uma 

estrutura formada pela área de entrada e circulações, apresentando as seguintes 

características: 

Áreas de entrada e circulações - Áreas de ligação entre os ambientes, que 

devem ser tratadas como espaços informais de aprendizado e, portanto, devem ser 

amplos, proporcionando a pausa, a convivência e o compartilhamento entre os alunos 

e professores. 

Cantina e auditório - Ambientes integrados às áreas de entrada, circulações, 

e pátio, que, juntos, formam um enorme espaço comum, possibilitando inclusive 

exposições e eventos diversos. A cantina destina-se ao preparo e à distribuição de 

lanches e refeições rápidas, não contemplando o preparo de refeições na escola. 

Salas de aula, laboratórios e salas de professores - Devem ser integrados, 

possibilitando a realização de diferentes modalidades de ensino. A sala de 
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professores deve ser compartilhada, facilitando as trocas de experiências entre 

professores. 

Laboratórios - Devem ser compartilhados entre as diferentes disciplinas, 

aproveitando instalações e equipamentos comuns. 

Biblioteca - Propõe-se uma biblioteca aberta, que ofereça, além de pesquisa 

e leitura, espaço de relaxamento, de colaboração e de comunicação entre seus 

usuários. Para isso, deve dispor de área onde ficarão as estantes de livros, de 

preferência no pavimento térreo, em função do peso, e mezanino com mobiliário 

confortável e variável. 

Área administrativa - Composta por salas para secretaria, coordenação 

pedagógica, almoxarifado e direção. 

Figura 25 - Diagrama proposto dos ambientes  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Essa relação de ambientes conformará inicialmente a edificação disposta em dois 

pavimentos, objetivando-se otimizar a ocupação do terreno, com possibilidade de 

construção de novos espaços que se fizerem necessários ao longo do tempo, assim 

como acréscimos a edificação. Os espaços serão distribuídos da seguinte forma:  

Administração  

 

Áreas informais 

de Aprendizado  

Entrada 

Circulação  

 

Salas de Aula 

Laboratórios 

Sala de 

Professores 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

 

 

 

Auditório  

Cantina. 
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Pavimento Térreo - Dispostos 5 salas de aula, 2 laboratórios, instalações 

sanitárias para alunos, instalações sanitárias para funcionários, área de convivência, 

biblioteca, administração, cantina, instalações sanitárias e auditório. 

Pavimento Superior - Dispostos 5 salas de aula, 2 laboratórios, instalações 

sanitárias para alunos, instalações sanitárias para funcionários, sala de professores, 

área de convivência, e mezanino da biblioteca. 

A estratégia de projeto também consiste em possibilitar acréscimos dos pavimentos. 

Nesse caso, prevê-se fundação para mais dois pavimentos, possibilitando a continuidade 

dos espaços estruturados com pilar e viga e aqueles estruturados em LSF. Esse assunto 

será abordado mais adiante, no tópico relacionado ao sistema construtivo.  

As áreas dos ambientes foram dimensionadas a partir dos leiautes desenvolvidos 

conforme os usos inicialmente propostos. Com o objetivo de comparar essas áreas com 

aquelas normalmente utilizadas nas escolas, foi elaborado um quadro com o pré-

dimensionamento dos ambientes escolares, conforme referências do Ministério da 

Educação, utilizadas nos Programas Brasil Profissionalizado, e no novo manual da 

FNDE, desenvolvido para o Ensino Fundamental, além das referências utilizadas na 

FDE, no estado de São Paulo, e da Dinfra, do IFMG. 

A sala de aula proposta apresenta área maior em relação às outras, em função de 

possibilitar variados leiautes para estudos em grupo ou individuais. Sua área, próxima a 

outros ambientes projetados, e igual a área do laboratório, também permite múltiplos 

usos desse espaço. Os outros ambientes apresentam áreas resultantes das dimensões 

modulares utilizadas e condizentes com o leiaute proposto.  

As áreas de alimentação não apresentam referências, pois são concebidas de acordo 

com a capacidade de atendimento da escola, dos tipos de alimentos fornecidos e do 

horário de funcionamento. A área para o projeto é resultado do leiaute proposto para a 

área de serviço da cantina, que deve fornecer lanches, sem preparo de refeições no 

local, somada a área próxima reservada para as mesas. 

Os projetos serão implantados em três terrenos com características físicas distintas, 

possibilitando um exercício efetivo da sua aplicabilidade em situações diversas. Serão 

verificados os seguintes aspectos do terreno: topografia, insolação, ventilação, 

ocupação, entorno e vizinhança, entre outros, considerados necessários para o estudo. 
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Tabela 3 - Pré-dimensionamento dos ambientes escolares. 

AMBIENTES 
DINFRA 

IFMG 

FDE 

 

PROGRAMA 

BRASIL 

PROFISSIONA-

LIZADO-MEC 

FNDE (EM 

DESENVOLVIMENTO) 

PROJETO 

PROPOSTO 

Sala de Aula 

(40 alunos) 

 
1,2m²/aluno 

4,5m²/profess
or=52,5 m2 

 

51,84m² 60,63m² 

1,3 m2/aluno 
(exigido)=52m² 

1,5 m2/ aluno 
(recomendável)=60m² 

 

80 m² 

Laboratório 

(20 alunos) 

2m²/aluno 
4,5m²/profess

or=44,5m² 
77,76m² 60,62m² 

1,3 m2/aluno 
(exigido)=26m² 

1,5 m2/ aluno 
(recomendável)=30m² 

 

80 m² 

Sala de 
Professores 

(20 
professores) 

5 salas de 
aula/12m² por 

professor= 
120m² 

 

32,4m² 52,87m² Mínimo 25m². 100m² 

ISF 

1 vaso 
sanitário / 35 

alunas 
e 1 

lavatório/70 
alunas. 

 

1 vaso 
sanitário/35 
alunas e 1 

lavatório/50 
alunas. 

1 vaso 
sanitário/50 
alunas e 1 

lavatório/50 
alunas. 

1 vaso sanitário /25 
alunas e 1 lavatório /40 

alunas. 

1 vaso 
sanitário /25 
alunas e 1 

lavatório /35 
alunas. 

 

ISM 

1 vaso 
sanitário e 1 
mictório /50 

alunos. 
1 lavatório 

para cada 70 
alunos: 

1 vaso 
sanitário e 1 
mictório /50 

alunos. 
1 

lavatório/50 
alunos. 

 
1 vaso sanitário 
e 1 mictório /50 

alunos. 
1 lavatório/50 

alunos. 
 

1 vaso /60 alunos. 
1 lavatório /40 alunos. 
1 mictório /40 alunos. 

1 vaso 
sanitário /25 
alunos e 1 

lavatório /35 
alunos. 

 

IS 

Funcionários 

1 vaso / 
conjunto de 5 
salas de aula. 

1 lavatório/ 
conjunto de 5 

salas 

2 vasos e 2 
lavatórios 

2 vasos e 1 
lavatório 

1 vaso e 1 lavatório /20 
funcionários 

1 vaso e 1 
lavatório /20 
funcionários. 

 
Cantina 

 

Não há 
referência. 

Não há 
referência. 

Área de refeição 
em conjunto 

com a área do 
refeitório. 

 Variável.  100m². 

Biblioteca 
0,75m²; aluno 

296,30 m² 

77,76 m² 
(sala de 

leitura) 

284 m² 

1,3 m2/aluno 
(exigido)=52m² 

1,5 m2/ aluno 
(recomendável)=60 m² 

260m² 

Auditório 

150 pessoas 

 
1,9m² 

/pessoa=228 
m² 

 

1,58 m²/ 
pessoa-
189,6 m² 

1,13m²/pessoa 
169,5 m² 

Não foi encontrado esse 
ambiente no manual. 

200 m² 

Recepção e 
Secretaria 

50m² 32,40m² 43,50m² 
0,15m²/ aluno da escola 

(recepção) e 0,2m² 
/aluno (secretaria) 

35m². 

Coord. 
Pedagógica 

12m²/ pessoa 12,96m² 15m² Mínimo 10m² 25m² 

Diretoria 18m² 9,72m² 19,32m² Mínimo 10m² 18 m² 

Almoxari-
fado 

Mínimo 12m² 12,96m² 6,10m² 
1m²/ sala de aula da 

escola 
35m² 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.4 SISTEMA CONSTRUTIVO 
 

Sistemas de construção podem ser definidos como um grupo de componentes e 

partes inter-relacionadas e interdependentes, que formam a unidade complexa do todo 

e regem o seu funcionamento (JORGE, 2012). 

A ABNT NBR 15575 (2013) define, para o componente, o elemento e o sistema, os 

seguintes conceitos: 

Componente – unidade integrante de determinado sistema da edificação, com 

forma definida e destinada a atender funções específicas.  

Exemplos: bloco cerâmico ou de concreto, telha, folha de porta etc. 

Elemento – parte de um sistema com funções específicas. Geralmente é 

composto por um conjunto de componentes.  

Exemplos: vedação de blocos, painel de vedação pré-fabricado e estrutura de 

cobertura.  

Sistema construtivo – a maior parte funcional do edifício. Conjunto de 

elementos e componentes destinados a cumprir com uma macro função que o define.  

Exemplos: fundação, estrutura, vedações verticais, instalações hidrossanitárias e 

cobertura. 

Assim como no exemplo demonstrado no Capítulo 5, de projeto desenvolvido para 

escola no Chile, propõe-se a utilização de sistema construtivo industrializado aberto e 

híbrido, formado pela combinação de sistemas que permitam a combinação e o 

acoplamento de componentes.  

São utilizados na proposta o sistema tridimensional, (módulos prontos), o sistema 

linear (formada por vigas e pilares) e o sistema plano, em painéis, objetivando a 

simplificação de detalhamento e execução, flexibilidade dos ambientes e consequente 

velocidade de produção, com qualidade construtiva e visual. 
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A escolha desses sistemas construtivos considera suas principais vantagens: a 

agilidade proporcionada pelos módulos prontos, que permite serviços simultâneos no 

canteiro e na fábrica; a economia de transporte na utilização dos painéis em construções 

com áreas maiores; e a possibilidade de obter grandes vãos, por intermédio da estrutura 

autônoma metálica. 

Os módulos prontos têm como característica serem completamente pré-fabricadas e 

entregues montadas no local da obra. Contém a maioria dos componentes da 

construção, desde a estrutura até o acabamento, deixando para o local de montagem 

somente as operações que não são possíveis de fazer na unidade fabril de produção dos 

módulos. Serão utilizadas para as áreas úmidas, nas instalações sanitárias e cozinha da 

cantina, que apresentam maior complexidade na montagem devido aos acabamentos e 

instalações necessários. Esses ambientes também permitem sua divisão em módulos 

menores, facilitando o transporte. 

Os outros ambientes por apresentarem áreas maiores serão montados em painéis 

estruturais pré-fabricados em Light Steel Framing (LSF), em que as cargas são 

suportadas pelos montantes que constituem o módulo. Estarão agrupados em torno das 

áreas de circulação, convivência e pátios internos; esses espaços, por apresentarem 

grandes vãos livres, serão em estrutura autônoma formada por pilares e vigas metálicas. 

Por tratar-se de estudo preliminar arquitetônico, não é objetivo deste trabalho o 

aprofundamento no dimensionamento das peças que estruturam a edificação. O 

lançamento da estrutura no desenho é resultado da revisão bibliográfica realizada, que 

orientou a proposta, e estará sujeita a alterações, caso venha a ser desenvolvida de 

forma mais detalhada para sua execução.  

Apresentam-se abaixo as principais características dos componentes que formam a 

edificação e que são comuns nos sistemas construtivos utilizados (estrutura e vedação; 

esquadrias; piso e cobertura). Além da descrição das principais características dos 

ambientes, tratados como módulos, e divididos no sistema plano (formados por painéis) 

e no sistema tridimensional. 
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6.4.1 Estrutura e vedação 

 
Segundo Rebello (2000), não existe a melhor estrutura, mas, sim, uma boa solução, 

que resolve de forma satisfatória alguns pré-requisitos. O autor ressalta ser mais fácil 

definir a pior estrutura como aquela que apresenta desencontro entre os objetivos do 

projeto de arquitetura e do projeto estrutural. 

 As estruturas metálicas proporcionam ao projeto versatilidade, leveza e resistência. 

Possibilitam a construção de espaços amplos com grandes vãos, característicos das 

áreas de circulação, convivência e auditório, além de proporcionarem economia nas 

fundações, pelo menor peso. De acordo com Bellei (2004), a estrutura em aço apresenta 

peso em média dez vezes menor do que a de concreto, possibilitando uma redução do 

número de estacas por base e/ou do número de bases, com o emprego de vãos maiores. 

Em conjunto com painéis estruturais industrializados, como o Light Steel Framing 

(LSF), a estrutura metálica possibilitará um sistema construtivo aberto e flexível, em 

consonância com a proposta a ser apresentada.  

O LSF é um sistema construtivo aberto, pois permite a utilização de 
diversos materiais; flexível, pois podem ser adaptados a qualquer exigência 
de projeto; racionalizado, pois otimiza a utilização dos recursos e o 
gerenciamento das perdas; customizável, já que permite total controle dos 
gastos na fase de projeto; além de durável e reciclável em grande parte. 
(MANUAL DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, 2015, p.130). 

 

Compostos por perfis de aço galvanizados formados a frio, bastante esbeltos, serão 

utilizados painéis estruturais nos ambientes. Estes atuam tanto no sentido vertical, 

funcionando como paredes portantes, quanto no sentido horizontal, funcionando como 

lajes. Os painéis que atuam no sentido horizontal possuem vigas de piso que 

descarregam suas cargas diretamente sobre os montantes dos painéis portantes.  

 Nos painéis verticais de fechamento externo serão utilizadas placas cimentícias, 

fixadas na estrutura, e, para o fechamento interno, serão utilizados painéis de gesso 

acartonado (drywall); ambas apresentarão revestimento interno isolante (Fig. 26), 

proporcionando melhor desempenho térmico e acústico aos ambientes. Os isolantes 

térmicos mais tradicionais são placas ou mantas de lã de vidro ou de rocha. 
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No mercado nacional são oferecidos três tipos de placa: a placa standard (ST); a 

placa resistente à umidade (RU); e a placa resistente ao fogo (RF) (MANUAL DE 

CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, 2015).  

Figura 26 - Instalação de revestimento interno isolante em parede drywall. 
 

 

Fonte: MANUAL DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, 2015, p. 135. 
 
 

Os elementos verticais da estrutura são denominados montantes e apresentam 

seção transversal tipo “Ue”, enquanto os horizontais são denominados guias, com seção 

transversal tipo “U”. (Fig. 27). Os montantes são unidos em seus extremos pelas guias, 

por intermédio de parafusos galvanizados do tipo auto perfurantes ou auto atarrachantes 

(Fig. 28). (FREITAS; CRASTO, 2006). 

Figura 27 - Dimensões Nominais Usuais dos Perfis de Aço para Light Steel Framing. 
 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO, 2006, p. 24. 
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Figura 28 - Distribuição do carregamento no painel estrutural em LSF. 

 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO, 2006, p. 32.  

 

As placas cimentícias caracterizam-se por sua leveza, resistência à umidade e 

impactos. Para os sistemas de fechamento em LSF, são comercializadas na largura de 

1,2 m e comprimento variando entre 2,0m, 2,4m e 3,0m. A espessura usada para o painel 

estrutural é de 10 mm. Essas placas, bem como as de gesso acartonado, já estão 

bastante disseminadas na realidade construtiva nacional, no que se refere à mão de obra 

disponível e custo. Devem ser fixadas aos perfis, com parafusos de aço inoxidável ou 

galvanizados autobrocantes, que furam e aparafusam ao mesmo tempo, evitam reações 

químicas com a estrutura e ainda facilitam a desmontagem para reaproveitamento do 

aço, no caso da construção vir a ser demolida. O espaçamento de eixo a eixo entre os 

montantes (perfis galvanizados) varia entre 40 ou 60 cm, para ambos os sistemas 

(MANUAL DE CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, 2015). 
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No sistema LSF, os perfis metálicos devem possuir furações para permitir a 

passagem das tubulações das instalações elétricas, hidráulicas, de lógica, de ar-

condicionado etc. 

Para a instalação de janelas e portas devem ser utilizadas vergas. Para que a 

estrutura resista às cargas horizontais de vento, deve ser realizado seu 

contraventamento nos painéis cegos dos ambientes (Fig. 29) 

Figura 29 - Exemplo de contraventamento da estrutura 

 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO 2006, p. 38. 
 

 

Nas paredes externas, deve-se aplicar a membrana permeável. Essa membrana é 

instalada pelo lado externo do perfil e será recoberta pelo material de fechamento 

(painéis). A finalidade desse elemento de poros minúsculos é bloquear a entrada de água 

e, ao mesmo tempo, possibilitar a saída de vapores e umidade, evitando a condensação 

no interior da construção.  

A estrutura autônoma das áreas de circulação e convivência, caracterizadas por 

grandes vãos livres, será formada por pilares e vigas em perfis metálicos. Nas áreas de 

convivência com mais de 10m de vãos, serão utilizadas, como alternativa mais 

econômica vigas treliçadas.  
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6.4.2 Esquadrias 
 

As janelas dos painéis estruturais das fachadas principais serão de alumínio, tipos 

basculantes, que se caracterizam pela abertura realizada por pivôs localizados em suas 

laterais, nas dimensões de 1,0m X 2,4m 10  (base x altura), e peitoril de 60 cm, 

possibilitando visão ampliada da área externa.  

Nos painéis das fachadas posteriores, voltadas para as circulações, serão instaladas 

janelas basculantes, nas dimensões de 1,0m x 0,8m, (base x altura), na porção superior 

do painel, de forma a proporcionar ventilação cruzada nos ambientes.  

As principais vantagens no uso desse tipo de esquadria estão relacionadas à fácil 

limpeza, substituição dos vidros e segurança. Com vãos menores, impossibilita a 

passagem de pessoas, fazendo com que as janelas ocupem, inclusive, as áreas mais 

baixas dos vãos, o que proporciona maior visibilidade da área externa. 

No último pavimento dos ambientes, logo abaixo da cobertura, ocupando o vão acima 

do nível da linha da meia tesoura, serão instaladas esquadrias fixas, em venezianas de 

alumínio, com a função de promover ventilação cruzada nos ambientes. Devem ocupar 

todo o vão, fazendo o fechamento da área acima do painel em LSF, que corresponde à 

altura da meia tesoura. 

Para a instalação das esquadrias nos painéis em LSF, Crasto (2005) sugere a 

utilização de montantes duplos encaixados nas guias superior e inferior do vão interno, 

para fixação de portas e janelas. As guias devem ser reforçadas com vergas para receber 

a carga do pavimento superior, prevista uma camada isolante entre as esquadrias de 

alumínio e os montantes metálicos, a fim de evitar corrosão galvânica11 (Fig. 30). 

 

                                                
10. Como não é possível soldar o alumínio, sua medida padrão é 6000 mm, o que faz com que as 
medidas de aproveitamento, com menor custo, sejam múltiplas dessa dimensão (Fonte: 
<www.metalica.com.br/esquadrias-vantagens-tipologia>. Acesso em julho de 2018). 
11. A corrosão galvânica ocorre quando há contato elétrico entre materiais metálicos diferentes. Esse 
tipo de corrosão será tanto mais intenso quanto maior for a diferença de potencial eletroquímico entre 
eles (RIBAS, 2006). 
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A verga é basicamente composta de dois perfis Ue conectados por meio de uma peça 

aparafusada em cada extremidade, geralmente um perfil U, de altura igual a verga menos 

a aba da guia superior do painel, e por uma peça chamada guia da verga, que é fixada 

às mesas inferiores dos dois perfis Ue (Fig. 31).  

Além disso, a guia da verga é conectada às ombreiras, a fim de evitar a rotação da 

verga, e também permite a fixação dos montantes de composição (FREITAS; CRASTO, 

2006). 

Figura 30 - Esquema do vão para instalação 

de janela 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO, 2006, p. 36. 

Figura 31 - Detalhe da Verga. 

 

 

 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO, 2006, p.34. 

 

Os painéis das fachadas de frente e fundos da biblioteca, por não terem função 

estrutural, pela presença de estrutura de apoio dos pisos, são formados por quadro de 

esquadrias de alumínio, fixas ou com aberturas tipo máximo ar, no pavimento térreo e 

no mezanino. Da mesma forma serão os fechamentos da frente e dos fundos do 

auditório, formados na sua porção inferior por portas, permitindo sua abertura total, e na 

superior por esquadrias fixas e brises. 

Painéis horizontais serão instalados nas fachadas principais, acima das esquadrias, 

ou no nível do piso do segundo pavimento. Em conjunto com os shafts verticais, 

possibilitam melhor composição das fachadas. A iluminação indireta será privilegiada 

pela utilização de brises, evitando o ofuscamento nos ambientes. Esses dispositivos 

estão considerados no Capítulo 3, como atributos arquitetônicos de conforto térmico e 

visual, por favorecer o desempenho das atividades realizadas nos ambientes. 
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6.4.3 Pisos 
 

Os pisos dos módulos serão em painéis horizontais, em LSF. Freitas e Crasto (2006) 

recomendam para vãos maiores que 4,0m o reforço das vigas de piso, pela combinação 

de perfis formando vigas tipo caixa, ou ainda, utilização de uma viga principal, onde as 

vigas de piso são apoiadas (Fig. 32). 

Figura 32 - Exemplos de perfis utilizados em vigas de piso. 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO, 2006, p.59. 

 

Para o painel horizontal de piso propomos as dimensões de 360 cm x 720 cm, com 

vigas tipo caixa, formadas pela combinação de dois perfis Ue 200mm x 40mm, apoiadas 

sobre os montantes do painel estrutural, em viga treliçada, também formada por perfis 

galvanizados formados a frio. Com base no trabalho desenvolvido por Lima (2008), essa 

foi a solução encontrada para aumentar a rigidez da estrutura e vencer o vão de 7,20m, 

sem apoios, distribuindo as cargas nos montantes duplos em perfis Ue.  

 Esse painel deve ser revestido com placas de OSB (Oriented Standard Board). 

Essas placas são compostas por tiras de madeira orientadas perpendicularmente e 

prensadas sob alta temperatura, o que aumenta sua resistência mecânica em relação a 

uma chapa de madeira comum. É usada como contraventamento da estrutura de aço e 

recebe um contra piso armado e o respectivo acabamento, permitindo total flexibilidade 

na escolha do piso. (Fig. 33). (MANUAL DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, 2015).  
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A instalação de revestimento acústico na laje seca também cumpre papel 

extremamente importante, impedido que barulhos gerados no andar superior causem 

desconforto no andar inferior.  

Da mesma forma, serão executadas as lajes de piso das circulações e das áreas de 

entrada e convivência, que têm como apoio estrutura metálica autônoma, formada por 

viga e pilar. Nesse caso, deve-se tomar o cuidado para isolar os metais com 

características diferentes, evitando-se a corrosão galvânica. 

Figura 33 - Esquema de piso em LSF, com laje seca.  

 

Fonte: <http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450.> 

Acesso em: 03 ago. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450
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6.4.4 Coberturas 

 
 A maioria dos ambientes apresenta cobertura em meia água, favorecendo o 

caimento das águas pluviais para a face frontal da construção. Isso facilita o escoamento 

para o exterior, além de possibilitar aberturas para ventilação cruzada, na face posterior 

da construção.  

Esses itens fazem parte das diretrizes projetuais apontadas neste capítulo, no tópico 

sustentabilidade. Serão utilizados shafts estruturados e fechados com chapa rígida de 

aço para as descidas de água pluvial, conferindo movimentação à fachada, com o recuo 

das esquadrias, além de servir como suporte lateral para a instalação dos painéis 

horizontais e brises nas fachadas.  

Esses componentes serão comuns em todos os módulos. Porém, instalados em 

posições diferentes, apresentam soluções individuais que conferem identidade a cada 

ambiente e coerência visual com o conjunto. 

A estrutura da cobertura deve ser composta por meias tesouras treliçadas pré-

fabricadas, apoiadas nos painéis estruturais e distanciadas a cada 3,6 m. Devem receber 

cobertura em telha metálica termo acústica. Essas telhas são geralmente compostas por 

duas camadas de chapa metálicas galvanizadas, ou de alumínio, e podem ser 

trapezoidais ou onduladas, sendo estas preenchidas por placas de poliuretano, 

poliestireno ou lã de rocha, com espessuras variáveis (30 mm até 100 mm), formando 

um “sanduíche”. Apresentam largura útil, que varia entre 980 mm e 1025 mm, e 

comprimento de até 12 metros (PORTAL METÁLICA, 2018).  

Normalmente utilizadas nas construções do IFMG a largura de 40mm, no entanto 

podem variar em função da temperatura no local. Para reduzir a reverberação, agravada 

pela presença de componente metálico, telha ou laje, deve ser adicionado forro com 

materiais absorventes. No pavimento superior, este deve ser inclinado, instalado acima 

das meias tesouras pela presença de abertura superior na face posterior dos módulos. 

A cobertura das circulações que conformam os pátios descobertos e das instalações 

sanitárias e cantina serão em laje seca. Nesse tipo de laje, o contrapiso é substituído por 

uma camada de XPS, um polímero super-resistente com alto índice de isolamento 

térmico. E, por fim, impermeabilização com manta de PVC ou TPO (Fig. 34). 
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Figura 34 - Laje seca impermeabilizada 

 

Fonte: <http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450> 

Acesso em: 03 ago. 2018. 

Essas lajes continuam até a área formada pela base comum, possibilitando uso como 

laje técnica, utilizada para abrigar equipamentos de climatização, placas fotovoltaicas ou 

outros componentes necessários aos laboratórios e salas de aula, além de oferecer 

facilidade no acesso ao barrilete das caixas d’água das instalações sanitárias, 

localizadas nos dois lados da base comum. Mais baixa do que a cobertura dos 

ambientes, possibilita ventilação cruzada pela abertura da face posterior destes, voltadas 

ao pátio descoberto (Fig. 35). Da mesma forma que as lajes de piso, deve-se tomar o 

cuidado para isolar os metais com características diferentes, evitando-se a corrosão 

galvânica. 

Figura 35 - Vista da sala de aula e circulação, demonstrando estrutura e cobertura. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450
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6.5 MÓDULO 
 

Independentemente de qual sistema construtivo utilizado, os ambientes projetados 

são tratados neste trabalho como módulos, a fim de facilitar sua identificação na 

edificação, conforme uso dado aos mesmos. Suas áreas são resultantes da multiplicação 

ou divisão do módulo básico, que forma a retícula projetual, nas dimensões de 7,20m x 

7,20m.   

Os módulos utilizam os mesmos elementos construtivos; no entanto, estes 

apresentam soluções variadas, formadas pela disposição dos componentes, 

principalmente daqueles que compõem as fachadas principais, como shafts, brises e 

painéis horizontais. 

Ao conferir a mesma linguagem arquitetônica a diferentes edifícios, esses elementos 

possibilitam a identificação do IFMG em locais distintos, conforme descrito neste 

capítulo, no tópico identidade construtiva.  

Relaciona-se, a seguir, cada módulo projetado com suas características principais, 

divididos pelo sistema construtivo utilizado, planar ou tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 
 

6.5.1 Módulos no sistema plano (Formado por painéis) 
 

Formados por painéis estruturais em LSF, possuem forma retangular com maior face 

voltada para a área externa para melhor aproveitamento da iluminação e ventilação 

naturais. Na tabela 4 consta a relação dos painéis estruturais que conformam os 

ambientes: 

Tabela 4 - Painéis estruturais: 

Painel Vertical Dimensões (cm x cm)  Módulo utilizado Unid.  

Painel sem 

abertura- Pv1 
360 x 350 

Sala de Aula 04 

 

Laboratório 04 

Biblioteca 06 

Sala de Professores 04 

Administração 06 

Auditório 07 

Painel com janelas 

altas- Pv2 
360 x 350 

Sala de Aula 04 

 

Laboratório 04 

Painel com porta e 

janelas altas- Pv3 
360 x 350 

Sala de Aula 02 

 

Laboratório 02 

Painel com janelas 

Pv4 
360 x 350 

Sala de Aula 03 

 

Laboratório 03 

Sala de Professores 07 

Administração 05 

Painel com janelas 

e porta- Pv5 
360 x 350 Sala de Professores 02 

 

Painel horizontal-

pisos 

Dimensões (cm x cm) Módulo utilizado   

Ph1 360 x 720 

Sala de Aula 03 

 

Laboratório 03 

Biblioteca 04 

Sala de professores 05 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.5.1.1 Módulo sala de aula e módulo laboratório 
 

Os módulos salas de aulas e laboratórios fazem parte de um grupo integrado, 

implantado ao redor de pátio descoberto. Os módulos dos laboratórios devem estar 

localizados próximos às áreas úmidas, no alinhamento das instalações sanitárias, 

facilitando a implantação de redes de distribuição de água e de coleta de esgoto. As 

salas de aulas e laboratórios apresentam-se em módulos de 7,20m x 10,8m, com área 

de 77,76 m2.  

Como a proposta deste trabalho é apresentar ambientes flexíveis, que possibilitem 

configurações variadas para estudos em grupo ou individuais, conforme diretrizes 

apresentadas nesse Capítulo, a sala de aula possui área superior àquelas demonstradas 

na tabela 1 de pré-dimensionamento dos ambientes escolares, nas mesmas dimensões 

dos laboratórios, possibilitando que esses ambientes assumam funções variadas 

conforme novas demandas da escola. 

As figuras 36, 37 e 38 exemplificam as variadas possibilidades de leiaute para a sala 

de aula, conforme as atividades a serem realizadas no local. 

Os módulos dos laboratórios, nas mesmas dimensões, podem apresentar leiautes 

diferentes, utilizando bancadas móveis, que, dispostas isoladamente ou em conjunto, 

possibilitam atividades em grupo ou individuais (Fig. 39,40 e 41). 

A face do ambiente voltada para a circulação apresenta painel com janelas superiores 

e, na porção superior, no último pavimento, fechamento com esquadria em veneziana de 

alumínio, o que possibilita a ventilação do ambiente. 

Apresenta os shafts posicionados a cada 3,6m de distância, que, em conjunto com 

os painéis horizontais, dividem a fachada principal em três quadros, onde são instalados 

os brises, em frente às janelas recuadas.  

A instalação dos brises possibilita o controle da iluminação natural na sala, evitando 

o ofuscamento do ambiente por meio da insolação direta (Fig. 42). 

 

 



92 

 

 
 

Figura 36 - Sala de aula, com proposta de 

leiaute para estudos em grupo. 

 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 

Figura 37 - Sala de aula, com proposta de leiaute 

para estudo individual focado no professor. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2 

 

Figura 38 - Sala de aula, com proposta de 

leiaute para trabalhos em grupo. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018.  

Figura 39 - Laboratório, com leiaute com pequenas 

bancadas, para atividades individuais. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Figura 40 - Laboratório, com proposta de leiaute 

com grandes bancadas, para atividades em 

grupo. 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

Figura 41 - Laboratório com proposta de 

leiaute com bancadas de tamanho médio.  

 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
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Figura 42 - Perspectiva do módulo sala de aula e laboratório 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.5.1.2 Módulo sala de professores e módulo administração 

 
O Módulo da sala de professores apresenta dimensões de 14,4m x 7,2m, e área de 

103,68m2, e o módulo da administração, dimensões de 18,0m x 7,2m, e área de 

129,60m2. Tratam-se de módulos sobrepostos, com sala de professores no pavimento 

superior, próximo ao grupo de salas de aulas e laboratórios, e a área administrativa 

próxima à área de entrada, no pavimento térreo. 

Com área de projeção maior, parte da laje de cobertura da área administrativa é 

utilizada como terraço para a sala de professores, proporcionando área externa de 

convivência. Na sala de professores, a face paralela, voltada para a circulação, 

apresenta painel com esquadrias, possibilitando interação visual com o grupo de salas 

de aula e laboratórios, o que favorece a comunicação e a colaboração entre alunos e 

professores (Fig. 43 e 44). 

Os shafts apresentam-se posicionados com distâncias de 3,6m e 7,2m e, em conjunto 

com os painéis horizontais, dividem a fachada principal em três quadros, com destaque 

para a área central maior. No espaço entre os painéis horizontais da fachada principal, 

foi instalada, mais à frente, veneziana de alumínio, favorecendo a ventilação cruzada no 

local (Fig. 45). 

 

Figura 43 - Planta do módulo administração. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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Figura 44 - Planta do módulo sala de professores 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Figura 45 - Perspectiva do módulo sala de professores sobre o módulo da administração. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.5.1.3 Módulo biblioteca 
 

O módulo biblioteca apresenta as dimensões de 14,4m x 10,8 m, e área de projeção 

de 155,52m2. No pavimento térreo, devem ficar estantes de livros e áreas para estudo 

em grupo. No mezanino, nas dimensões de 14,40m x 7,2m, e área de 103,68m2, 

apresenta-se espaço para leitura e estudo individual, que pode ser aberto ou fechado. 

Somando as áreas internas, tem-se área total de 259,20m2. 

A face voltada para o pátio, onde está o mezanino, apresenta-se apoiada pela 

estrutura autônoma, continuação da laje de piso da área de convivência, no segundo 

pavimento. Sua face paralela é composta por esquadrias com parte fixa e parte em 

janelas tipo máximo ar. Os painéis cegos laterais são estruturais em LSF. (Fig. 46 e 47). 

Os shafts neste módulo estão posicionados a cada 7,2m. Em conjunto com os painéis 

horizontais, dividem a fachada principal em dois quadros, com destaque para a área 

central maior. Na porção superior da fachada as esquadrias estão posicionadas sobre o 

painel horizontal, fazendo com que os quadros superiores avancem em relação aos 

inferiores (Fig. 48). Nos quadros superiores, os brises são instalados no interior da 

edificação, acima do painel horizontal. 

Figura 46 - Planta módulo biblioteca              

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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Figura 47 - Planta mezanino biblioteca 

 
 Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 
 
 

Figura 48 - Perspectiva módulo biblioteca 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
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6.5.1.4 Módulo auditório 
 

Nas dimensões de 14,4m x 14,4m e área de projeção de 207,36 m2, o módulo 

auditório, por apresentar grandes vãos, tem suas faces frontal e posterior apoiadas por 

estrutura autônoma, enquanto os painéis laterais são estruturados em LSF. 

As fachadas frontal e superior são compostas por esquadrias com parte fixa e parte 

em janelas com abertura tipo máximo ar. Ressalte-se que nesse caso a face frontal 

mencionada é aquela voltada para o interior da edificação, entrada principal do ambiente 

(Fig. 49). 

Os shafts neste módulo estão posicionados nas suas extremidades e são utilizados 

nas duas fachadas, compondo o volume do auditório com pé direito de 6m, na porção 

mais baixa, e 8 m na porção mais alta. Por apresentar maiores dimensões, destaca-se 

entre os módulos. 

Como mencionado neste capítulo, o espaço possui desnível de 1,2m, de forma a 

proporcionar arquibancadas no local. Sem mobiliário fixo, pode ter os mais variados 

usos, além daqueles voltados para apresentações e eventos, inclusive podendo ser 

utilizado na rotina diária da escola como área de convivência entre os alunos. 

Na fachada posterior localiza-se o palco, no mesmo nível da entrada do auditório, 

com possibilidade para abertura total para o exterior, protegida por marquise formada 

por painel horizontal. Nessa fachada e na fachada frontal voltada para área de 

convivência interna da edificação, a porção inferior é formada por portas pivotantes nas 

dimensões de 1,2m x 3,0 m (base x altura). Nos quadros superiores, as esquadrias são 

fixas e apresentam-se nas dimensões de 1,2m x 2,0m (base x altura), onde são 

instalados brises. Comum a todos os módulos, o espaço formado pela altura da meia 

tesoura é fechado com veneziana de alumínio (Fig. 50). 
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Figura 49 - Planta do módulo auditório 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 

 

Figura 50 - Perspectivas externa e interna do módulo auditório. 

   

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
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6.5.2 Módulos no sistema tridimensional 
 

Fornecidas totalmente acabadas internamente, essas construções também serão em 

LSF. Em pesquisa realizada em sites de fabricantes, constatou-se que elas podem ser 

produzidas conforme as necessidades dimensionais e instalações especificadas do 

projeto. No entanto, devem apresentar materiais leves e resistentes, que facilitem a 

fabricação, manipulação e transporte12.  

A construção desses módulos inicia-se normalmente na concretagem dos pisos, que 

recebem impermeabilização com manta asfáltica, para depois seguirem para as 

plataformas de montagem, onde serão executados as paredes e o teto. Com a estrutura 

finalizada é realizada a instalação dos eletrodutos nas paredes para as caixas elétricas 

internas e externas, além de eletrodutos para passagem de fiação elétrica e colocação 

de reforços para bancadas.  

Nesse sistema, o banheiro é fornecido totalmente acabado internamente; já 

externamente, possui perfis e instalações aparentes para receberem, na obra, 

acabamento em placas cimentícias após a conexão com as prumadas de água, esgoto 

e rede elétrica. (Fig.51e 52).  

As entradas de água fria e quente são executadas com sistema de tubulações 

flexíveis de polietileno reticulado (PEX). Sua forma de instalação possui o mesmo 

conceito de uma instalação elétrica: o tubo PEX é introduzido dentro de um tubo guia, 

desde a caixa de distribuição onde se localiza o manifold (tipo de distribuidor) até o ponto 

de consumo (Fig. 52). Já as instalações de esgoto são feitas com tubos de PVC até o 

ponto de saída para as conexões, onde as tubulações são direcionadas ao shaft 

(TECHNE, 2017).  

 

                                                
12. O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO), mediante Resoluções nº 12/98, 184/05 e 
nº 62/98, regulamentou os artigos 99 e 100 do Código de Trânsito Brasileiro, nos quais constam os 
limites para dimensões, peso bruto total e peso por eixo, que devem ser observados para todos os 
veículos de carga que circulam nas vias terrestres. As dimensões máximas de transporte são: 2,60 m 
de largura e 4,40 m de altura e comprimento total: veículo simples: 14,0 m veículo, articulado: 18,15 m 
e veículo com reboque: 19,80m 
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Figura 51-Módulo tridimensional na fábrica, à direita pronto para ser transportado. 

 

 

Fonte: <http://www.homeluxarquitetura.com.br/product-page/banheiro-pré-fabricado>Acesso em 10 

nov.2018. 

 

Figura 52 - Sistema de tubulações flexíveis de polietileno reticulado (PEX), à direita modulo com as 

instalações de água eesgoto.. 

 

Fonte: <http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450>Acesso em 03 
ago. 2018. 

 

Esses módulos devem ter montantes e guias distantes a cada 20 cm, para receberam 

o peso da caixa d’água localizada sobre os mesmos, no último pavimento (FREITAS; 

CRASTO, 2006). Depois que os módulos forem montados, devem ser instalados os 

painéis que fecham a área da caixa d’água (Fig. 53 e 54). 

 

 

 

 

 

http://www.homeluxarquitetura.com.br/product-page/banheiro-pré-fabricado%3eAcesso
http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450%3eAcesso
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6.5.2.1 Cantina e instalações sanitárias 
 

A cantina apresenta-se dividida em dois módulos abertos, nas dimensões de 3,6m x 

2,4m x 3,5m (comprimento x largura x altura) e 3,6m x 3,6m x 3,5m (comprimento x 

largura x altura). As instalações sanitárias apresentam-se em dois módulos fechados 

iguais, nas dimensões de 3,6m x 2,4m x 3,5m (comprimento x largura x altura). As áreas 

de despensa e depósito de material de limpeza (DML) serão formadas por painéis, 

instalados após a montagem dos módulos (Fig. 53). 

A fachada principal foi dividida em três quadros, formados pelos shafts das descidas 

de água pluvial e painéis horizontais (Fig. 54). Foram dispostos shafts no alinhamento 

das bacias sanitárias, o que possibilita saídas horizontais das tubulações de água e 

esgoto, facilitando a manutenção. Os shafts voltados para a área de convivência também 

podem ser usados para outras instalações necessárias a edificação, como instalações 

de prevenção e combate a incêndio e instalações elétricas. 

Figura 53 - Planta módulos cantina e instalações sanitárias. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018          

            

Figura 54 - Perspectiva cantina e instalações sanitárias. 

 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.5.2.2 Instalações sanitárias de alunos 

 
As instalações sanitárias de alunos são formadas por cinco módulos, nas seguintes 

dimensões (Fig. 55): 

Instalação sanitária para portadores de necessidades especiais (PNE) feminina 

e masculina: Dois módulos fechados iguais, nas dimensões de 2,4m x 3,6m x 3,5m. 

(comprimento x largura x altura) (Fig. 57). 

Instalações sanitárias feminina e masculina: Três módulos abertos, nas 

dimensões de 2,4 m x 4,8mx 3,5m (comprimento x largura x altura) (Fig. 58). 

Foram dispostos shafts no alinhamento das bacias sanitárias, e lavatórios, o que 

possibilita saídas horizontais das tubulações de água e esgoto. Isso não só facilita a sua 

manutenção, mas também dispensa furações na execução das lajes. Localizados nas 

circulações, podem ser usados para outras instalações necessárias a edificação, como 

instalações de prevenção e combate a incêndio e instalações elétricas. 

Figura 55 - Planta módulo instalações sanitárias 

alunos 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

Figura 56 - Perspectiva instalações sanitárias 

alunos 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

 
Figura 57 - Perspectiva do módulo de instalação 

sanitária(PNE). 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

Figura 58 - Perspectiva dos módulos de 

instalações sanitárias. 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 201 
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6.5.2.3 Instalações sanitárias de funcionários, copa e depósito de material de 
limpeza (DML) 

 
As instalações sanitárias de funcionários, copa e depósito de material de limpeza são 

formadas por quatro módulos, nas seguintes dimensões (Fig. 59): 

Instalações sanitárias feminina e masculina: Dois módulos fechados e iguais, nas 

dimensões de 2,4m x 3,6m x 3,5m (comprimento x largura x altura) (Fig. 60). 

Copa: Um módulo fechado nas dimensões de 2,4m x 4,8m x 3,5m (comprimento x 

largura x altura).  

Depósito de Material de Limpeza- DML: Um módulo fechado nas dimensões de 

2,4m x 2,4m x 3,5m (comprimento x largura x altura).  

Assim como nas outras instalações sanitárias, foram dispostos shafts no alinhamento 

das bacias sanitárias e lavatórios, o que possibilita saídas horizontais, facilitando a 

execução das lajes ao dispensar furações. O shaft próximo aos lavatórios tem acesso 

pela circulação e pode ser usado para outras instalações necessárias a edificação, como 

instalações de prevenção e combate a incêndio e elétricas. 

Figura 59 - Planta dos módulos instalação 

sanitária, copa dos funcionários e DML. 

Figura 60 - Perspectiva interna dos módulos 

montados. 

 

    

 
  

    

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.6 IMPLANTAÇÕES PROPOSTAS 
 

Foram desenvolvidos três estudos preliminares arquitetônicos, utilizando como ponto 

de partida uma base comum formada pela área da entrada principal, que também é área 

de convivência, escada e instalações sanitárias, conforme Fig. 24, apresentada no início 

deste capítulo. No seu entorno foram dispostos os módulos formados pelos ambientes, 

obedecendo ao diagrama proposto, Fig. 25, constante no tópico, onde está descrita a 

relação de usos e ambientes para a escola proposta. 

Os módulos foram agrupados conforme uso, procurando-se segregar os espaços 

mais ruidosos, como auditório e cantina, dos espaços que necessitam de mais silêncio, 

como salas de aula, laboratórios e biblioteca.  Procurou-se localizar a área administrativa, 

próxima à área de entrada principal da edificação, facilitando o acesso à mesma. 

O agrupamento das salas de aula e laboratórios possibilita integração e usos diversos 

desses espaços, que possuem mesma área, e que podem ser divididos ou ampliados, 

caso necessário. A aproximação dos laboratórios com as instalações sanitárias 

possibilita a otimização das redes de água e esgoto, além de facilitar suas ampliações, 

caso alguma sala de aula necessite dessas instalações ou passe a ser um laboratório.  

O agrupamento do auditório e da cantina cria área de convivência, com entrada 

independente, possibilitando seu uso na rotina da comunidade escolar, e podendo 

também ser usada pela comunidade em geral, sem interferir no funcionamento da escola. 

Mesmo possuindo elementos comuns, a edificação tomou formas diferentes, 

promovidas pelas variações da retícula modular para adaptação aos terrenos onde foram 

implantadas. Essas retículas são formadas por estrutura autônoma, composta por viga-

pilar, conformando as circulações, pátios descobertos e áreas de convivência, com 

grandes espaços e vãos livres. Esses espaços devem proporcionar a pausa, a 

convivência e a interação entre alunos. Esse atributo espacial favorece a atividade de 

ensino/aprendizagem, descrito no Capítulo 3, assim como os pátios descobertos, que 

também permitem iluminação e ventilação naturais para as salas, além de criar um clima 

agradável, ampliando a visibilidade externa.  

 



106 

 

 
 

Todas as implantações propostas procuraram criar áreas informais, tanto 

internamente quanto externamente à edificação, por meio de pequenas praças com 

áreas arborizadas, próximas às áreas de convivência da cantina e auditório. 

Foram experimentados três estudos em três terrenos distintos, com características 

apresentadas na tabela 5, e conforme as diretrizes projetuais descritas neste capítulo. 

Foram escolhidos terrenos que possuem escolas do IFMG nas cidades de Ibirité, 

Formiga e Governador Valadares. As escolhas estão relacionadas aos seguintes fatores: 

Ibirité- Por representar a região metropolitana de Belo Horizonte, onde há um grande 

número de escolas do IFMG, além de apresentar desnível na direção transversal do 

terreno. 

Formiga-Por apresentar terreno com declividade longitudinal considerável, 

representando situação comum nos terrenos em Minas Gerais. 

Governador Valadares-Por apresentar clima com temperaturas elevadas. 

 Para as implantações, considerou-se a topografia local e a orientação solar, 

privilegiando-se as aberturas para as orientações norte e sul e para a direção dos ventos 

dominantes no local. 

Tabela 5 - Características físicas e ambientais dos terrenos de Ibirité, Formiga e Governador 

Valadares. 

Terreno em Ibirité - Região Metropolitana de Belo Horizonte-RMBH 

Características Físicas Características Ambientais 

T
o

p
o

g
ra

fi
a
 

Declividade transversal, suave na porção 
frontal do terreno e acentuada 
longitudinalmente, a partir do meio do 
terreno até os fundos. Nesta parte do 
terreno, o desnível do terreno é de 17m, e 
inclinação em torno de 11%. 
 

In
s

o
la

ç
ã

o
 

Orientação sudeste-noroeste, na face de 
acesso ao terreno.   Sem barreiras físicas 
que provoquem sombreamento. Os 
períodos com maior índice de radiação solar 
são junho e julho. 

G
e

o
m

e
tr

ia
 Retangular, com área de 65.022,04 m². 

Delimitada pela frente por rua 
pavimentada, e nas laterais por lotes 
desocupados. 
 V

e
n

ti
la

ç
ã

o
 Na região a direção do vento predominante 

é Leste, e Nordeste, nos últimos meses do 
ano. 
 

V
e

g
e

ta
ç
ã

o
 Presença de árvores de pequeno e médio 

porte, na porção posterior do terreno, com 
maior declividade. 

C
li
m

a
 

Temperatura média anual é de 21,1ºC. 
Umidade relativa do ar entre 70 e 80%. 
Período chuvoso de outubro a março. 
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O
c

u
p

a
ç

ã
o

 Possui edificação construída 
recentemente, em cinco pavimentos. A 
porção lateral direita do terreno apresenta 
faixa de servidão, em função da presença 
de linhas de transmissão. 
 

Im
a

g
e
m

 a
é

re
a

  

F
o

n
te

:G
o
o
g
le

 M
a

p
s
. 
A

c
e
s
s
o
 e

m
 0

4
/0

4
/2

0
1
8
. 

 

 

P
o

lu
iç

ã
o

 

s
o

n
o

ra
 

Não há, além do entorno ser pouco 
ocupado, a rua de acesso ao terreno não 
possui continuidade, em função da serra a 
frente. 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a

s
 d

o
 

E
n

to
rn

o
 

Próximo ao Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça, a região, apesar de estar 
situada na área urbana, possui 
características rurais, com lotes vizinhos 
ocupados por plantações de hortaliças.  A 
presença do IFMG vem promovendo o 
surgimento, nos últimos anos, de alguns 
loteamentos residenciais próximos. 

Terreno em Formiga - Região Centro Oeste de Minas Gerais. 

Características Físicas  Características Ambientais 

T
o

p
o

g
ra

fi
a
 

Apresenta aclive acentuado de 8m, na 
divisa com a Rua São Luiz Gonzaga, 
onde há rampa íngreme, fazendo com 
que o acesso principal seja realizado 
pela Rua Padre Alberico. O alinhamento 
da Rua Padre Alberico também possui 
aclive acentuado, e inclinação de 14%. 
 

In
s

o
la

ç
ã

o
 

Orientação sudeste-noroeste nas faces dos 
acessos ao terreno. Período de maior 
insolação, observado entre os meses de 
abril e agosto.  As dimensões reduzidas do 
terreno, aliada a proximidade das 
edificações, provoca o sombreamento do 
terreno, em algumas áreas, ao longo do dia. 

G
e

o
m

e
tr

ia
 Irregular, com área de 12.785,32 m². 

Apresenta divisas densamente 
ocupadas por casas.  

V
e

n
ti

la
ç
ã

o
 Na região a direção predominante do vento 

é Norte e Nordeste. 
 

V
e

g
e

ta
ç
ã

o
 Presença de árvores de grande porte na 

porção desocupada, a esquerda do 
terreno. 

C
li

m
a
 

Temperatura média anual da região e de 
23ºC. Umidade relativa do ar entre 70 e 
80%.  

O
c

u
p

a
ç

ã
o

 Terreno densamente ocupado, com 
edificações de 1, 2 e 3 pavimentos. 

Im
a

g
e
m

 a
é

re
a

  
F

o
n
te

:G
o
o
g
le

 M
a

p
s
. 
A

c
e
s
s
o
 e

m
 0

4
/0

4
/2

0
1
8

 

 

 
 

P
o

lu
iç

ã
o

 

S
o

n
o

ra
 Apesar de apresentar-se adensado por 

edificações, o trânsito de veículos, e as 
atividades desempenhadas nos edifícios 
vizinhos, não geram poluição sonora no 
local. 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s

 d
o

 

E
n

to
rn

o
 

Situado em bairro residencial, próximo 
ao centro da cidade. O instituto destaca-
se em meio a uma região ocupada 
predominantemente por casas, 
implantadas em lotes significativamente 
menores que a área ocupada pelo 
instituto.  
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Terreno em Governador Valadares Região do Vale do Rio Doce 

Características Físicas  Características Ambientais 
T

o
p

o
g

ra
fi

a
 

Suave na porção frontal, e com aclive 
acentuado aos fundos, terminando em 
encosta com declividade superior aos 
30% de inclinação. 

In
s

o
la

ç
ã

o
 

Orientação nordeste-sudoeste nas faces do 
acesso principal ao terreno, realizado pela 
Avenida Minas Geral. Período de maior 
insolação entre os meses de janeiro a 
março.   Sem barreiras físicas que 
provoquem sombreamento.  
 

G
e

o
m

e
tr

ia
 

Retangular, com área total de 
125.334,35m². Sendo 48.173,61m² em 
área de encosta, não edificável. Divisas 
frontal e lateral esquerda com as vias de 
acesso. Na lateral esquerda e aos fundos 
com terrenos desocupados. 

V
e

n
ti

la
ç
ã

o
 

Ventos predominantes na direção nordeste. 

V
e

g
e

ta
ç
ã

o
 Vegetação mais densa aos fundos do 

terreno, na encosta e suas proximidades. 

C
li

m
a
 

Temperatura média anual da região e de 
24,2ºC. Umidade relativa do ar 75%.  Os 
meses mais chuvosos são dezembro e 
janeiro. 

O
c

u
p

a
ç

ã
o

 Apresenta-se urbanizada na sua porção 
frontal, onde estão os prédios de sala de 
aula, cantina e prédio administrativo. Na 
porção posterior, onde foi construído 
ginásio e nas laterais apresenta áreas 
vazias para ampliações. 

Im
a

g
e
m

 a
é

re
a

  
F

o
n
te

:G
o
o
g
le

 M
a

p
s
. 
A

c
e
s
s
o
 e

m
 0

4
/0

4
/2

0
1
8
 

 

 
 

P
o

lu
iç

ã
o

 

S
o

n
o

ra
  

Não há poluição sonora no local. 
 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s

 

d
o

 e
n

to
rn

o
. 

Localizado em bairro residencial da 
cidade, em meio a vários loteamentos, 
recentemente implantados e com poucas 
edificações. 
 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura- INMET, adaptado pela autora, 

2018. 
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6.6.1. IFMG Campus Ibirité 
 

O terreno possui edificação em cinco pavimentos, recentemente construída, que não 

foi considerada no estudo, por ocupar grande parte do terreno e ter os mesmos 

ambientes propostos (Fig. 61 e 62). 

Figura 61 - Foto aérea do terreno, com vista 

para a Serra do Rola Moça.  

    

Fonte: Dinfra - IFMG, 2018. 

Figura 62 - Foto aérea do terreno. Avista-se 

prédio existente. 

 

Fonte: Dinfra - IFMG, 2018. 

A escolha desse terreno deu-se principalmente em função da sua declividade 

transversal, que proporciona a experimentação do estudo proposto em terrenos com 

essa característica, além de representar a região metropolitana de Belo Horizonte, onde 

se situam várias escolas do IFMG. A edificação foi implantada na parte frontal do terreno, 

com topografia mais favorável e de fácil acesso (Fig. 63).  

A grande testada do terreno possibilitou a implantação, além da edificação, de área 

de estacionamento e quadra descoberta, áreas de acesso fácil para carga e descarga 

das áreas do auditório e cantina.  

Os grupos foram distribuídos por retícula projetual não linear. O grupo formado pela 

cantina e auditório, assim como a área administrativa e a biblioteca, apresenta-se mais 

à frente do terreno, conferindo movimentação à edificação, e marcando sua entrada 

principal, próxima à sua divisa frontal (Fig. 64). 
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O agrupamento das salas de aula e laboratórios com as faces maiores paralelas à 

face de acesso ao terreno faz com que a maior parte das salas de aula e a administração 

recebam sol pela manhã, em área com predomínio de ventilação. Algumas salas de aula, 

laboratórios, biblioteca e auditório devem receber sol predominantemente à tarde. Em 

todos os casos devem ser utilizados brises, evitando insolação direta nesses ambientes. 

Figura 63 - Planta de situação Ibirité 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Figura 64 - Planta de implantação edificação proposta para Ibirité. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Verifica-se a necessária utilização dos painéis de duas salas de aula, marcadas em 

vermelho (Fig. 65), previstos anteriormente somente para a sala de professores.  
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Figura 65 - Plantas dos pavimentos térreo e superior Ibirité 

 

 

 

  

 

 
 

Legenda 

1- Sala de aula 4-Biblioteca 7-Administração. 10-Área de convivência 

2- Laboratório 5-Auditório 8-Cantina 11-Pátio descoberto. 

3- IS alunos e 

IS pne 

6- IS 

funcionários/copa/dml 

9-IS 12-Sala de professores. 

  

 Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
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Conforme a topografia do terreno, a implantação da edificação deu-se em três níveis 

distintos, assim dispostos (Fig. 66): 

Grupo de salas de aula e laboratórios, nível 1057,5. 

Base comum, biblioteca, área administrativa e pátios descobertos, nível 

1056. 

Cantina e auditório, nível 1055. 

Figura 66 - Corte Esquemático Ibirité. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 

O acesso à área de agrupamento do auditório e cantina, com desnível de 1m da área 

da entrada principal, é feito por rampas e escadas nas circulações e pátio descoberto. 

(Fig. 67). 

Figura 67 - Vista do pátio lateral direito Ibirité. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
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O acesso às salas de aulas e laboratórios é feito por rampas nas circulações e 

escadas no pátio descoberto que, ao possibilitar o uso como banco, amenizam o 

desnível de 1,5m no local, assim como os jardins inclinados, que servem de encosto 

para os bancos (Fig. 68). 

 

Figura 68 - Vistas do pátio lateral esquerdo Ibirité 

-  

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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 As perspectivas abaixo demostram a volumetria da edificação a partir do seu 

acesso principal (Fig. 69). 

Figura 69 - Perspectivas Ibirité.  

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.6.2. IFMG Campus Formiga 
 

A área do terreno foi escolhida por apresentar grande declividade no sentido 

longitudinal e não ser ocupada. Com face voltada para a Rua São Luiz Gonzaga, 

apresenta rampa íngreme de acesso, em desconformidade com as normas de 

acessibilidade (Fig. 70 e 71), o que provocou a mudança do acesso principal da escola 

para a Rua Padre Alberico, no outro lado do terreno, ficando esta área sem uso, mas de 

grande visibilidade. 

Figura 70 - Vista da área do terreno pela Rua São Luiz Gonzaga 

 

 

Fonte: Google, 2018. 

 

Figura 71 - Vista da área do terreno pela Rua São Luiz Gonzaga 

 

Fonte: Google, 2018. 
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A implantação da edificação no terreno deu-se em três níveis, usando a base comum 

e retícula, com os pátios descobertos dispostos linearmente e com os ambientes assim 

dispostos (Fig. 72): 

Grupo de salas de aula, laboratórios, instalações sanitárias, biblioteca, e sala 

de professores, nível 848,00m. Devido ao desnível do terreno, parte das salas de aula, 

instalações sanitárias e salas de professores desse nível coincide com o segundo 

pavimento do nível 844,5m, com acesso realizado por escada e elevador. 

Pátios descobertos, área de convivência e entrada, nível 846,00m. Esse nível 

coincide com o nível do prédio existente próximo, e acesso às áreas principais da escola, 

inclusive a portaria na Rua Padre Alberico. 

No nível 844,50m estão salas de aula, instalações sanitárias, área 

administrativa, cantina e auditório. Parte da cobertura das circulações e área de 

convivência forma uma praça na entrada da edificação. 

Nessa ocupação, os módulos de sala de aula implantados com face menor voltada 

para o exterior tiveram seus painéis alterados, assim como parte da cobertura, que passa 

a ser em laje, continuação da cobertura da circulação adjacente, marcada em vermelho 

na Fig. 72. Nessa área o vento é predominante. 

As faces maiores, paralelas à face de acesso ao terreno, têm orientação sudeste-

noroeste, fazendo com que as salas de aula, sala de professores e área administrativa 

recebam sol predominantemente pela manhã, e os laboratórios predominantemente à 

tarde. A área do agrupamento da cantina, auditório e biblioteca voltados para o norte 

recebem sol durante todo o dia (Fig. 73). Em todos os ambientes devem ser usados 

brises, evitando insolação direta. 

A ocupação precisou de movimentação de terra maior em relação aos outros 

terrenos. Por esse motivo, procurou-se equilibrar as áreas de aterro e desaterro, 

aproveitando o material escavado no próprio terreno. Evitou-se ao máximo a presença 

de arrimos, com a utilização de taludes vegetados no terreno. As áreas com cortes de 

árvores devem ser compensadas com o plantio das mesmas espécies em outros locais 

no entorno da edificação. 
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Figura 72 - Planta. 

 

 
Legenda 

1- Sala de aula 4-Biblioteca 7-Administração. 10-Área de convivência 

2- Laboratório 5-Auditório 8-Cantina 11-Pátio descoberto. 

3- IS alunos e IS 

pne 

6- IS funcionários/copa/dml 9-IS 12-Sala de 

professores. 

    
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
 

Figura 73 - Planta de Situação Formiga 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018 
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Parte do módulo da biblioteca ocupou o espaço do pátio lateral direito, devido à 

proximidade desta com o prédio existente no local.  

O acesso principal é realizado no nível intermediário, área central da base comum, 

no mesmo nível do prédio existente próximo, e dos pátios descobertos (Fig. 74,75 e 76). 

 

Figura 74 - Corte Esquemático Transversal. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Procurou-se aproveitar a declividade do terreno, proporcionando uma escola aberta 

e acessível, mesmo dividida em três níveis.  No nível 848,0m, marcado em vermelho, é 

possível percorrer grande parte do perímetro da edificação, ligando biblioteca, salas de 

aula, laboratórios e sala de professores (Fig. 75). 

 

Figura 75 - Corte Esquemático longitudinal 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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Figura 76 - Vistas do nível intermediário, entrada da edificação. 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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A ideia comum de acesso independente a área de cantina e auditório é mantida, e no 

caso de Formiga é favorecida por estar próxima a área de refeitório existente no campus, 

ampliando ainda mais a sua área de convivência, agora com pátios externos e 

vegetados.  

A implantação no terreno também possibilitou acesso independente à área 

administrativa e sala de professores, por intermédio da laje de cobertura, que passa a 

ser também área externa de convivência (Fig. 76). 

As perspectivas abaixo demostram a volumetria da edificação vista da Rua São Luiz 

Gonzaga (Fig. 77). 

 

Figura 77 - Perspectivas Formiga 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.6.3. IFMG Campus Governador Valadares 
 

Terreno escolhido em função, principalmente, do clima local, caracterizado por altas 

temperaturas. A área de implantação do estudo trata-se de área plana, localizada acima 

e atrás do prédio de ensino existente, marcadas em vermelho, com desnível de 3m em 

relação a este (Fig. 78 e 79).  

Esta área apresenta-se como área de expansão do campus, com projeto de 

arruamento concluído em continuidade ao arruamento existente, contornando o mesmo, 

e possibilitando acessos variados. Os desníveis existentes entre o arruamento e o nível 

de implantação do prédio não ultrapassam dois metros, nos pontos com maior desnível, 

e são vencidos por taludes vegetados (Fig. 80). 

Figura 78 - Foto aérea campus Governador 

Valadares 

 

 

Fonte: Comunicação Reitoria - IFMG, 2018. 

 

Figura 79 - Foto aérea campus Governador 

Valadares, avista-se área do terreno atrás do 

prédio de ensino. 

 

Fonte: Comunicação Reitoria - IFMG, 2018. 

A disposição dos módulos com as faces maiores paralelas à face de acesso ao 

terreno faz com que a maioria das salas de aula e área administrativa recebam sol 

predominantemente pela manhã, o que é uma vantagem, considerando o clima de 

Governador Valadares. Os laboratórios, biblioteca, cantina e auditório devem receber sol 

da tarde, ficando em situação desfavorável.  

A solução para esses ambientes, além da utilização de brises que evitam a insolação 

direta no interior da edificação, é prever no talude próximo e mais alto, área para o plantio 

de árvores de porte, como barreira natural, amenizando a temperatura local. A 

possibilidade de vários acessos a edificação, indicados em vermelho, favorece a 

ventilação cruzada nos ambientes, inclusive com aberturas na orientação nordeste, na 

área com maior predomínio de ventilação (Fig.80 a 85). 
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Figura 80 - Plantas de implantação e do pavimento superior Governador Valadares. 

 

 

 

 
Legenda 

1- Sala de aula 4-Biblioteca 7-Administração. 10-Área de convivência 

2- Laboratório 5-Auditório 8-Cantina 11-Pátio descoberto. 

3- IS alunos e IS 

pne 

6- IS funcionários/copa/dml 9-IS 12-Sala de professores. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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Figura 81 - Vista do pátio lateral direito Governador Valadares 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

Figura 82 - Vista do pátio lateral esquerdo Governador Valadares 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

Figura 83 - Corte Esquemático 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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Figura 84 - Planta de situação Governador Valadares 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 

 

As perspectivas abaixo demostram a volumetria da edificação a partir do seu acesso 

principal (Fig. 85). 

Figura 85 - Perspectivas da edificação em Governador Valadares. 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2018. 
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6.7 ANÁLISE CRÍTICA DAS PROPOSIÇÕES 
 

A racionalidade, aliada ao uso de sistemas construtivos industrializados, é defendida 

por vários autores como ferramenta para maior qualidade, eficiência, produtividade e 

desempenho ambiental no setor da construção civil, em contraposição à construção 

convencional, normalmente caracterizada por altos custos, baixa qualidade construtiva, 

e altos índices de desperdícios. Os termos flexibilidade, modulação e sustentabilidade 

são comuns em todas as pesquisas realizadas, inclusive naquelas em que a arquitetura 

escolar não é o foco principal.  

Vários dos trabalhos pesquisados culminam na elaboração de estudos 

arquitetônicos, inclusive para escolas, desenvolvidos com elementos pré-fabricados 

industriais diversos, e variadas formas de execução. São experiências que mostraram 

caminhos, apresentando ideias e soluções, e que auxiliaram na proposta apresentada. 

Dos conceitos defendidos por Leupen e Hertzberger, mencionados no Capítulo 5, e 

aqueles referentes aos processos de projeto apresentados no Capítulo 4, relacionados 

à modulação e flexibilidade, a proposta de projeto partiu de uma base comum, 

sobreposta a uma retícula modular mutável, como instrumento de racionalidade 

construtiva, com módulos nas dimensões de 7,2m x 7,2m, formando as áreas de 

circulação e os pátios descobertos. Estes são concebidos como espaços informais, 

caracterizados como atributos arquitetônicos que contribuem para o processo de 

ensino/aprendizagem, defendidos por autores como Nair e Kowaltowski, apresentados 

no Capítulo 3. 

Foram criados módulos por ambientes, com áreas condizentes com os atributos 

estudados no Capítulo 3, e formas resultantes das diretrizes arquitetônicas constantes 

no Capítulo 6. Propôs-se a adoção de um sistema construtivo híbrido, conciliando rapidez 

de execução e flexibilidade. Adotou-se o sistema formado por painéis na maior parte dos 

ambientes, considerando-se suas características e dimensões; o sistema tridimensional 

para as áreas de instalações sanitárias e cantina; e o sistema linear para as áreas de 

circulações, com grandes vãos.  

Com os estudos iniciados, partiu-se para a experimentação destes nos terrenos 

escolhidos. Procurou-se ocupar os terrenos seguindo as diretrizes projetuais constantes 
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no Capítulo 6, no tópico sustentabilidade, com o aproveitamento das condições naturais 

locais, seguindo os princípios básicos da arquitetura bioclimática e da eficiência 

energética, com aproveitamento máximo da iluminação natural e indireta. 

Nos três projetos foi possível criar edificações com forte integração entre as áreas 

internas e externas, que, além de permitir o fluxo livre pelos espaços, com várias 

possibilidades de acesso, criam-se áreas de convivência cobertas como aquelas 

formadas pelo acesso principal e pela área formada entre auditório e cantina e das áreas 

descobertas contíguas a essas. Essas disposições favorecem a realização de múltiplas 

atividades e eventos, voltados não só para a comunidade escolar, mas também para o 

público em geral. Tal aspecto é condizente com a identidade construtiva almejada neste 

trabalho. 

As configurações assumidas pela edificação apresentaram-se adaptáveis a situações 

diversas de topografia do terreno, até mesmo em situações adversas, como a área do 

terreno do campus de Formiga, com grande declividade. São proporcionadas por uma 

modulação organizada, mediante retícula formada pelas circulações e áreas de 

convivência que ligam os módulos.  

No campus de Ibirité, tirou-se partido da declividade transversal com o 

aproveitamento do desnível no pátio descoberto tanto na área de agrupamento das salas 

de aula e laboratórios quanto na área de convivência formada pela integração entre 

cantina e auditório, incentivando outras atividades realizadas nesses locais. 

No caso do campus de Formiga, a maior dificuldade verificada foi a utilização de 

módulos prontos para as instalações sanitárias e cantina, pela difícil acessibilidade ao 

terreno. O uso de painéis em LSF, que são mais leves, demonstrou-se favorável, mas 

estes devem ser montados no local. Ao permitir a montagem no canteiro de obras, torna-

se de mais fácil execução, até mesmo em comparação aos modelos tradicionais de 

construção em concreto e tijolo.  

No campus de Governador Valadares, onde o clima é caracterizado por altas 

temperaturas, a implantação ficou restrita a configuração do terreno, envolvida pelo 

arruamento, onde a insolação é predominante no sentido noroeste-sudeste. Alguns 

ambientes ficaram vulneráveis ao sol da tarde.  
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No entanto, entende-se que a movimentação das fachadas dos ambientes deve 

amenizar essa desvantagem. As janelas recuadas pela inserção de painéis horizontais 

e elementos verticais (shafts), onde devem estar fixados os brises, evitam a insolação 

direta nos ambientes. Outros atenuantes que auxiliam nessa questão são a utilização de 

revestimento interno isolante nos painéis externos desses ambientes proporcionando 

melhor desempenho térmico do LSF, além da possibilidade de sombreamento pelo 

plantio de árvores no talude em nível superior a edificação. 

A análise que se faz a partir dos estudos de implantação experimentados é a de que 

é possível produzir arquitetura escolar diversa e original, adaptada às características 

locais de implantação, e com possibilidades de transformações decorrentes das 

necessidades impostas com o tempo, em um processo racional de construção, 

caracterizado neste trabalho por meio da sobreposição de módulos produzidos pela 

combinação de elementos e componentes padronizados pré-fabricados em reticula 

projetual mutável. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dissertação aqui apresentada propôs-se investigar soluções para uma arquitetura 

escolar voltada ao ensino técnico, condizente com as transformações percebidas no 

ambiente escolar, numa sociedade em constantes mudanças. 

A revisão bibliográfica realizada focou-se nos aspectos relacionados à pedagogia e 

ao ambiente, e naqueles relativos à racionalidade construtiva, industrialização e 

modulação, como meios alternativos para projetos e execução mais eficientes e flexíveis, 

com possibilidade de aplicação em variados terrenos.  

Várias são as teses e dissertações referentes a esses assuntos, e praticamente em 

todos os estudos pesquisados encontra-se apontada a importância de uma arquitetura 

condizente com a pedagogia adotada, no processo de ensino/aprendizagem.  

A experimentação de uma arquitetura escolar coerente com os conceitos apontados 

acima, utilizando os mesmos elementos arquitetônicos em arranjos variados e por meio 

de processos racionalizados de construção, teve como resultando um repertório de 

edificações, em conformidade com as condições naturais de cada local em que foram 

implantadas. Assim, demonstrou-se ser possível padronizar elementos e processos que 

possibilitem agilidade e otimização de recursos materiais e de pessoal, sem 

necessariamente criar uma arquitetura rígida, sem identificação com o local onde está 

inserida. 

Colocar esta proposta em prática é um grande desafio, principalmente pela 

necessidade de planejamento e formas de organização construtivas precisas. A 

utilização de elementos pré-fabricados pressupõe uma visão sistêmica de todo o 

processo, o que acaba tornando necessária a estreita colaboração entre projetista e 

construtor, desde as primeiras fases do projeto. Características opostas àquelas 

experimentadas nos processos construtivos tradicionais contratados pelo IFMG, com 

inconsistências e interferências, que culminaram nos problemas expostos no Capítulo 5, 

ilustrados nas tabelas 1 e 2, de aditivos de prazos e custos.  
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Esse aspecto ainda precisa estar em consonância com as questões inerentes a 

administração pública com constantes mudanças na gestão, o que coloca em risco a 

continuidade de projetos e obras com propostas inovadoras. Some-se a isso a legislação 

que impõe condicionantes às formas de contratação de projetos e obras, que acabam 

normalmente sendo realizados de forma sequencial.  

Inicialmente sua implantação pressupõe o desenvolvimento e detalhamento dos 

módulos, verificando as melhores alternativas à racionalização na produção e 

compatibilidade dos componentes, por meio da contratação de empresa especializada, 

com domínio no sistema construtivo adotado.  

A agilidade proporcionada pelos elementos pré-fabricados industrializados exige 

conhecimento prévio dos componentes construtivos empregados, suas formas, medidas 

e como eles se inter-relacionam. Auxiliados por novas ferramentas virtuais e tecnologias 

disponíveis no mercado, antecipam possíveis problemas que possam ocorrer durante a 

montagem dos módulos. 

Com todos os projetos dos módulos concluídos, ter-se-ia um catálogo de ambientes 

e componentes, que poderiam ser aplicados em diversos locais, conforme as 

necessidades de cada escola. Isso possibilitaria a contratação, desde a construção de 

ambiente isolado até uma escola completa. Neste último caso, seria utilizada a base 

comum, onde seriam projetadas as estruturas que formam as reticulas, conforme o 

terreno apresentado e os arranjos dos módulos nestas. A utilização de elementos 

repetidos, com variadas proposições, provou ser possível a sua adequação às condições 

distintas de topografia e clima. 

No entanto, ao utilizar componentes industrializados, depara-se com a dificuldade de 

encontrar mão de obra especializada em grande parte das cidades, mais distantes dos 

centros urbanos, onde há um número significativo de escolas do IFMG. Assim como o 

fornecimento e transporte desses componentes a esses locais, podendo resultar em 

obras mais onerosas, o que se agrava no caso dos módulos tridimensionais. Para que 

esses componentes se tornem mais atrativos economicamente, seria necessária 

contratação com quantidade significativa desses módulos, o que nem sempre é possível. 
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A principal contribuição desta pesquisa foi demonstrar ser possível utilizar a 

racionalidade construtiva, aliada a sistemas industrializados, como ferramenta na 

elaboração de projetos com flexibilidade e qualidade construtiva. Mesmo entendendo 

que há muito a fazer, principalmente nas questões relacionadas ao processo de projeto 

e construção pretendidos nesse trabalho, acredita-se que este pode ser o primeiro passo 

na busca por uma arquitetura escolar voltada para o ensino técnico, mais eficiente e 

condizente com as transformações impostas no contexto atual. 
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7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Avaliações de desempenho ambiental das edificações propostas, por meio de 

simulações realizadas com softwares;  

Análise e pré-dimensionamento da estrutura; 

Pesquisa e propostas de planejamento e gestão do processo de projeto e da execução 

da obra no âmbito público. 

Estudos de viabilidade construtiva dos projetos propostos, com pesquisas em 

empresas relacionadas. 

Estudos de viabilidade econômica dos projetos apresentados. 

Elaboração de protótipos. 
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