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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho referente a desenvolvimento de pesquisa, levantamentos de dados do projeto de para 

implantação de um Museu de Comic and Cartoon Art, na no bairro da Graça, Salvador – Bahia. 

 A arte gráfica, imagens e quadrinhos vêm cada vez mais sendo utilizadas como ferramenta para 

divulgação e documentação de informações.  

Em Salvador é crescente o número de interessados que participam dos encontros para discussão 

dessa arte, porém falta um espaço físico dedicado para estes eventos e encontros. O Museu de Comic and 

Cartoon Art, como um ambiente de lazer, educação e cultura, daria suporte a todas essas necessidades, 

além de possibilitar um ambiente dinâmico com atividades. 

O bairro da Graça se mostrou propício para implantação do objeto por já possuir uma 

concentração de museus e prédios educacionais, assegurando a circulação de público interessado, além 

de implantar nesse “circuito cultural” uma proposta de arte atual, diferenciada pela dinâmica e 

interatividade.  

A metodologia do trabalho será pautada no agrupamento, análise e interpretação de conceitos, 

legislações, demandas, dados climatológicos, visitas in loco, estados das artes estudos volumétricos, de 

partidos arquitetônicos e analise estrutural para garantir um acervo de informações concretas que 

justifiquem a real e adequada inserção desse objeto na área de implantação. 

Os resultados das pesquisas, levantamento de dados e dos estudos arquitetônicos serão 

apresentados através da proposta de projeto do Museu de Comic and Cartoon Art.  
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2 TEMA 

 

Os temas propostos para o TFG – Trabalho Final de Graduação são cultura, lazer e educação. 

Para definir o conceito dos temas foram escolhidos no mínimo três teóricos de cada tema, para serem 

analisadas as suas teorias e com isso decidir qual delas servirá de embasamento para todo o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 CONCEITOS DOS TEMAS 

 

2.1.1 Conceitos de Cultura 

 

Para decidir qual conceito de cultura que será dotado para o projeto, foram escolhidos os teóricos  

Renato Ortiz, José Luiz dos Santos e François Laplantine para uma pequena explanação de suas teorias. 

Renato Ortiz compreende a cultura como “um domínio dos símbolos, e sabemos, o símbolo tem a 

capacidade de apreender e relacionar as coisas.” (ORTIZ, 2007. In: < www.redculturalmercosur.org>) 

José Luiz dos Santos fala que 

 

cultura é a dimensão da sociedade que inclui todo o conhecimento num sentido 
ampliado e todas as maneiras como esse conhecimento é expresso. È uma dimensão 
dinâmica, criadora, ela mesma em processo, uma dimensão fundamental das 
sociedades contemporâneas.(SANTOS, 1996) 
 

François Laplantine considera cultura como: 

 

Aquilo que os seres humanos têm em comum é sua capacidade para se diferenciar 
uns dos outros, para elaborar costumes, línguas, modos de conhecimentos, 
instituições, jogos, profundamente diversos; pois se há algo natural nessa espécie 
particular que é a espécie humana e sua aptidão à variação cultural. (LAPLANTINE, 
2000, p. 22) 
 

O trabalho será desenvolvido com base nas teorias de cultura de Renato Ortiz, José Luiz dos Santos 

e François Laplantine. O primeiro compreende a cultura como “um domínio dos símbolos” e estes 

constutuindo-se em visões de mundo, já Santos considera a cultura num sentido amplo e por ter uma 

“dimensão dinâmica, criadora” e em Laplatine, pois estuda a capacidade dos seres humanos de se 

diferenciarem e a aptidão à variação cultural. 

 

2.1.2 Conceitos de Lazer 

 

Para decidir qual conceito de lazer que será dotado para o projeto, foram escolhidos os teóricos 

Joffre Dumazedier, Renato Requixa, Norman P. Miller e Duane M. Robinson. para uma pequena 

explanação de suas teorias. 

 Joffre Dumazedier conceitua o lazer como:  

 

(...) um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, 
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 
voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares e sociais. (DUMAZEDIER: 1973, p. 34, apud 
MARCELINO: 1995, p. 16) 
 

Renato Requixa conceitua o lazer “como uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do 

indivíduo que a vive e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de 

desenvolvimento pessoal e social”. (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO: 1976, pag21, apud SOUZA: 

1998, p. 40 In: < http://polaris.bc.unicamp.br>) 

Miller e Robinson definem o lazer como “um conjunto de valores de desenvolvimento e 

enriquecimento pessoais alcançados pelo indivíduo, utilizando o tempo de lazer, graças a uma escolha 

pessoal de atividades que o distraiam” (REQUIXA, 1974, apud GOMES: 2004, p. 6, In: < 

www.ufsj.edu.br>) 

O trabalho será desenvolvido com base na teoria de lazer de Joffre Dumazedier, pois ele trata 

como atividade de espontânea vontade para decidir o que fazer porem livrando-se “das obrigações 

profissionais, familiares e sociais” (DUMAZEDIER: 1973, p. 34, apud MARCELINO: 1995, p. 16) se 

assim o individuo quiser.  

 

2.1.3 Conceitos de Educação 

 

Para decidir qual conceito de educação que será dotado para o projeto, foram escolhidos os 

teóricos Jean Piaget, John Dewey e Paulo Freire para uma pequena explanação de suas teorias. 

Jean Piaget defende o método construtivista onde: 

Educar é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente 
repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 
descobridores. É formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não 
aceitar tudo que a elas se propõe. (PIAGET, 1966, p.51) 
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John Dewey defende a “Escola Ativa” onde se aprende fazendo tarefas. "O aprendizado se dá 

quando compartilhamos experiências, e isso só é possível num ambiente democrático, onde não haja 

barreiras ao intercâmbio de pensamento“. (ANDERSON, 1981 apud DEWEY, 1997, p.73) 

Paulo Freire prega a “Teoria do Conhecimento” onde fala que “para mim, o processo de aprender, 

o processo de ensinar são, antes de tudo, processos de produção de saber, de produção de conhecimento, 

e não de transferência de conhecimento” (FREIRE, 2004, p. 135 apud GADOTTI, 2007 p. 27, In: < 

www.paulofreire.org/>). 

O trabalho será desenvolvido com base nas teorias de educação de John Dewey, pois ele defende 

o método aprender fazendo e na teoria de Jean Piaget, pelo seu método construtivista incentivando a 

criação, invenção e descobrimento pela critica e a verificação. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA GERAL DAS TEMÁTICAS 

 

A cultura, educação e o lazer fazem parte da vida do ser humano, estimulando a interpretar e 

conhecer o seu meio ambiente. Os seres humanos são diferentes entre si, pois cada um possui uma visão 

diferente do mundo, sendo estas visões estimuladas através dos símbolos culturais e educacionais.  

Estes símbolos podem ser incentivados através de uma dinâmica criadora, estimulado e incentivado 

pela criação, invenção e o descobrimento através de uma serie de métodos como o da critica e a 

verificação, como também pelo método do aprender fazendo ou podendo também ser estimulados por 

atividades de espontânea vontade, sendo importante nestes métodos liberar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais. 

 

3 OBJETO - MUSEU DE COMIC AND CARTOON ART 

 

3.1 CONCEITO DE MUSEU 

 

Os museus tornaram-se grandes “centros de conhecimento, consumo e lazer” (CHAGAS; 

SANTOS apud ABREU; CHAGAS e SANTOS(org.) 2007, p.14), para diferentes públicos como os 

“grupos estudiosos e pesquisadores; curiosos e crianças acompanhadas de seus professores”. 

(TRIGUEIRAS: 1958, p. 61) 

Alguns anos atrás, o Museu era associado a idéias de coisas velhas, com os Museus de Arte 

Moderna ouve uma rápida mudança nessa impressão. (TRIGUEIRAS, 1958) 

Após a Segunda Guerra Mundial, ouve o “movimento de renovação” que imprimiram aos museus 

um caráter mais dinâmico compatibilizando suas atividades com as novas questões da sociedade com 

isso tomando forma de centros de informação, lazer e educação do público. Novas atribuições foram 

introduzidas ao programa a exemplo de atividades educativas, eventos culturais e de entretenimento. 

(JULIÃO, 2006) 

Hoje o Museu é dinâmico. Além de recolher, classificar, conservar e expor os objetos, estimular 

pesquisas e promover a divulgação dos seus recursos informativos ou educativos por meio de 

conferências, publicações, sessões cinematográficas, aulas, procurando atrair o público pela propaganda, 

incentivando o amor às tradições e interesse pelo estudo. (TRIGUEIRAS: 1958, p. 58) 

Com a informatização do acervo em mídia eletrônica possibilitou um maior acesso a 

democratização dos conteúdos. Atividades diversas como reunir, estudar e expor as coleções, com 

instrumentos de extensão cultural, desenvolvendo atividades para atender a um público de crianças, 

jovens, idosos, deficientes físicos aproxima o museu do programa dos centros culturais.( GRANATO 

(org), 2005) 

Os museus têm como função organizar coleções de objetos. Por meio do 
investimento público e do conhecimento de profissionais especializados, eles 
selecionam, preservam, ordenam e expõem objetos ao público.( CHAGAS; 
SANTOS apud ABREU; CHAGAS e SANTOS(org.) 2007, p.19) 

 

Para Corona e Lemos o museu é um: 

 

Edifício destinado a reunião e exposição de obras de arte, de peças e coleções 
históricas, de aparelhos de coleções científicas etc. Constitui-se num programa 
arquitetônico dos mais importantes por suas características peculiares no que se 
refere à circulação, à iluminação e aos grandes vãos para se obter os espaços 
suficientes e amplos de exposição. Quando o museu é completo, possui salas de aula, 
administração, oficinas, laboratórios e demais dependências complementares. 
(CORONA E LEMOS: 1972, p.330) 

 

Segundo o Art. 1º da LEI Nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009 

 

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos 
que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de 
preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e 
coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento (BRASIL. lei nº 11.904, 2009, p.1 In: <www.cultura.gov.br>) 
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Uma das definições que o Comitê Internacional de Museus - ICOM aceita é a definição aprovada 

pela 20ª Assembléia Geral. Barcelona, Espanha, 6 de julho de 2001, que delimita o museu como 

“Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao 

público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu 

entorno, para educação da sociedade”. (IBRAM. In: < www.museus.gov.br>, Acessado em: 4 mar. 

2011) 

Segundo a autora Diane Ghirado os museus podem ser enquadrados como: 

- O museu como relicário: Onde expõem objetos que remetem ao passado histórico e também onde o 

próprio prédio é uma peça do museu.  

- O museu como depósito: “A busca do espaço infinitamente flexível, assim como o gosto pela exaltação 

visível da tecnologia” (GHIRARDO: 2002, p.98), disseminado amplamente na década de 70 ate a década 

de 80  

-O museu como shopping center cultural: ampliada “gama de instalações para incluir cinemas, concertos 

e exposições de arte. (...) inclui instalações que vão de restaurantes e grandes lojas a auditórios e teatros. 

Para o museu e o shopping, a atividade fundamental consiste em gerar renda por meio do estímulo ao 

consumo”.(GHIRARDO: 2002, p.99) 

- O museu como espetáculo: “espera que o visitante desfrute uma experiência estética decorrente da 

arquitetura propriamente dita. (...) fusão entre relicário e shopping.” (GHIRARDO: 2002, p.103) 

- Soluções alternativas de museu: Clientes decididos e arquitetos cuidadosos, dispostos a ignorar o 

fascínio da moda e da imagem prontamente vendável. (GHIRARDO:2002, p.105) 

Os museus atualmente são centros de conhecimento, consumo, produção e lazer que utilizam a 

arquitetura como forma de espetáculo e propaganda, na qual possuem uma gama de instalações que 

promovem atividades e eventos para uma grande variedade de público, utilizando para isso o acervo em 

mídia eletrônica que possibilitam um maior acesso e democrático 

 

3.2 CONCEITO DE MUSEU DE COMIC AND CARTOON ART  

 

O Museu de Comic end Cartoon Art pode ser compreendido como instituição de produção, 

divulgação, comunicação e educação que:  

 

guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham 
corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e 
janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Os 
museus são conceitos e práticas em metamorfose.” (IBRAM. In: < 
www.museus.gov.br>, Acessado em: 4 mar. 2011) 

 

As formas de Comic end Cartoon Art que são expostas neste museu são o pixel art, storyboards, 

surrealismo pop, matte painting, concept art, animação, anime, mangá, fanzine, desenhos animados, 

gibis, comic strips, gag cartoons, ilustração humorística, ilustração, ilustração política, cartoons 

editorial, caricatura, graphic novels, cartoons esportivos, arte gerada por computador.  

 

3.3 JUSTIFICATIVAS DO OBJETO 

 

Os comic and cartoon art que também podem ser chamadas de artes gráficas, imagens ou 

quadrinhos, são componentes integrantes da cultura contemporânea e contribuem para descrever idéias e 

a histórias, documentar e interpretar eventos históricos e mudanças sociais alem de educar, esta forma de 

arte têm existido ao longo da história da humanidade e continua a reinventar-se através das novas mídias. 

No Centro Cultural Taiguaraz, na cidade Poá, estado de São Paulo ocorreu uma exposição 

intitulada de “A História das Histórias em Quadrinhos”, do curador Álvaro Moyá no qual relaciona: 

 

a produção artística das HQs ao contexto histórico que originou sua criação, 
caracteriza os detalhes de traços e os argumentos usados pelos desenhistas na 
concepção de seu trabalho e aponta a expansão comercial que os quadrinhos 
obtiveram – passando de tiras em jornais para revistas próprias e depois em muitas 
outras mercadorias.(LEBEAU In: <http://impulsohq.com>, Acessado em: 1 mai. 
2011) 

 

Na cidade de Salvador acontecem anualmente dois eventos de animes, mangá e cultura pop 

oriental o Anibahia e o Anipólitan, respectivamente em sua 3º edição em 2010 e o em sua 6º edição em 

2009, porém não possuem um espaço definido para seus eventos, possuindo com isso demanda para 

criação de espaços que dêem suporte. 

Ocorreu em janeiro deste ano na Biblioteca Pública do Estado da Bahia a “I semana do 

Quadrinho Nacional na Bahia” onde quadrinhistas de toda Bahia se reunirão para promover atividades 

como oficinas, debates exibições de filmes. 

 

Os quadrinhos se tornaram uma arte respeitada nos últimos anos, principalmente no 
Brasil, que vê número crescente de lançamentos realizados em 2010 e o número de 
editais vencidos por quadrinistas. No ano que passou cerca de dez projetos foram 
aprovados por editais públicos e mais de cinco álbuns foram lançados, alguns deles 
com premiações nacionais. ( Diretoria de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia 
(Dibip), In: <http://dibip.fpc.ba.gov.br>, Acessado em: 10 jun. 2011) 
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O bairro do Rio Vermelho atualmente possui a única loja especializada em quadrinho da cidade 

de Salvador, a RV Cultura e Arte que neste ano promovera o Mini Comics Day em que “cada participante 

inscrito terá oito horas para criar oito páginas de quadrinhos em formato 10 x 15 cm, em preto e branco. 

É necessário escrever, desenhar, editar e imprimir o trabalho,” (Naranjo,In:< www.universohq.com>, 

Acessado em: 4 mar. 2011).  

A RV Cultura e Arte tem como meta: 

desenvolver projetos e produtos que dialoguem com a cena urbana, abrindo espaço 
para jovens e talentosos artistas. Para isso, além de funcionar como produtora, conta 
com uma galeria de arte contemporânea, um antiquário retrô ( RV CULTURA E 
ARTE, In: <http://rvculturaearte.com>, Acessado em: 4 mar. 2011) 
 

 A existência dos eventos Anibahia e o Anipólitan, da “I semana do Quadrinho Nacional na 

Bahia” e da loja RV Cultura e Arte demonstra que existe um publico consumidor deste tipo de arte e que 

é um setor ainda pouco explorado porem em crescente expansão na cidade de Salvador. 

 O bairro para estudo da implantação do Museu é o bairro da Graça, este bairro pode ser 

considerado com um corredor cultural dentro da cidade de Salvador, pois ai se encontra alguns museus, 

galerias e um centro cultural. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) no Relatório de Gestão 2003/2010 

existem cadastrados em 2010 no Cadastro Nacional de Museus (CNM), entre instituições públicas e 

privadas, mais de três mil museus com diferentes características sendo que nenhum voltado 

exclusivamente para comic and cartoon art, mostra também que foram investidos R$ 119 milhões, do 

Fundo Nacional de Cultura, do Programa Monumenta e da Lei de Incentivo à Cultura, em 2009 no setor 

e que geram entorno de 22 mil empregos diretos.   

até o fechamento desta publicação, eram contabilizados no Brasil 3.025 museus. O 
CNM aponta ainda um salto na média de visitantes por museu– de 20.765 em 2001 
para 27.171 em 2009 – e mostra que mais de 20% dos municípios brasileiros já 
contam com pelo menos uma unidade museológica. Em conjunto, os museus 
brasileiros geram hoje 22.497 empregos diretos e acolhem cerca de 70 milhões de 
bens preservados. (IBRAM,2003/2010,p.59,In:<www.museus.gov.br>,  Acessado 
em: 4 mar. 2011) 

 

De acordo com os gráficos no Relatório de Gestão 2003/2010 dos 3.025 museus do SBM 

(Sistema Brasileiro de Museus), 632 museus estão na região Nordeste caracteriza-se por um total de 24% 

do total brasileiro (ver Gráfico 01 e Gráfico 02). Destes 632 museus da região nordestina 152 estão no 

estado da Bahia. O nordeste é  responsável por 21% dos cursos de museologia. (ver Mapa 01 e Gráfico 

03). Estes dados demonstram que a terceira região com mais museus e cursos de museologia do pais é o 

Nordeste, e desta região o estado da Bahia como sendo o estado com mais museus. 

 
Grafico 01: Museus brasileiro por região 
Fonte: IBRAM,2003/2010,p.59,In:<www.museus.gov.br>,  Acessado em: 4 mar. 2011 
 
 

 
Grafico 02: Porcentagem de Museus do Sistema Nacional de Museus pó região 
Fonte: IBRAM,2003/2010,p.45,In:<www.museus.gov.br>,  Acessado em: 4 mar. 2011 
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Grafico 03: Porcentagem de Museus do Sistema Nacional de Museus pó região 
Fonte: IBRAM,2003/2010,p.45,In:<www.museus.gov.br>,  Acessado em: 4 mar. 2011 

 
Mapa 01: Porcentagem de Museus do Sistema Nacional de Museus pó região 
Fonte: IBRAM,2003/2010,p.60,In:<www.museus.gov.br>,  Acessado em: 4 mar. 2011 

4 OBJETIVO GERAL 

 

Projetar no bairro da Graça em Salvador um Museu de Comic and Cartoon art que tenha o objetivo 

de educar o público, expor, recolher e preservar comic e cartoon art. 

 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover estudos, cursos, conferências e divulgação de comic and cartoon art. 

• Promover a compreensão e a apreciação da comic and cartoon art. 

• Estudar, analisar, detalhar e discutir os impactos artísticos, históricos e culturais nesta e 

desta forma de arte. 

• Expor, recolher e preservar comic and cartoon art 

• Promover um ambiente que convide as pessoas a entrarem e participarem das atividades, 

eventos, exibições, palestras e cursos. 

 

6 ANÁLISES DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES 

 

6.1 LEGISLAÇÃO DO OBJETO 

 

Os museus brasileiros são espaços sujeitos administrativamente ao Sistemas Brasileiro de Museus 

(SBM), ao Cadastro Nacional de Museus (CNM) e ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) sendo estes 

subordinados ao Ministério da Cultura, que tem como principal ferramenta de gestão o Estatuto de 

Museus, instituído e sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2009, pela 

Lei 11.904.  

O estatuto determina o propósito do museu sendo o contato com a sociedade, a democratiza do 

espaço, o respeito à diversidade cultural, a universalidade do acesso, a valorização da dignidade humana 

e a promoção da cidadania, com isso implementa e define um plano das obrigação e funções dos museus 

na sociedade, alem de determinar a identificação da vocação, da priorização dos objetivos e das ações 

das áreas de funcionamento do museu. 

O estatuto estabelece também a necessidade de instalações, pessoal e condições, adequadas e 

especializadas para a conservação, manutenção e segurança dos acervos. Sendo os museus penalizados 

se não implantarem as medidas necessárias à preservação, correção dos danos aos bens, o estatuto 

também estabelece parâmetros para a gestão de museus públicos e privados 
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6.2 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

A área de estudo esta localizado no bairro da Graça, Salvador – Bahia, as diretrizes e as regras 

sobre o uso do solo e seus parâmetros urbanísticos são regulamentadas pela legislação do Plano de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) através da Lei 7.400/2008 e a Lei de Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo (LOUOS) através da lei municipal 3.377/84.  

De acordo com o PDDU, a área esta inserida na macroárea de manutenção da qualidade urbana, 

que compreende áreas com boas condições de acessibilidade e de infra-estrutura, dotadas de 

equipamentos e serviços urbanos, com atividades comerciais e serviços diversificados, com significativa 

oferta de postos de trabalho.  

Segundo o PDDU a área está localizada na Zona Predominantemente Residencial 5 (ZPR-5) que 

de acordo com o Quadro 1 do Anexo 2  do PDDU possui o Coeficiente de Aproveitamento Básico 

(CAB) de 1,50, Coeficiente de Aproveitamento Maximo (CAM) de 2,50 porem de acordo com os Art. 

338. e Art. 340. é estabelecido que os usos e restrições de ocupação correspondente a ZR da LOUOS, 

que classifica a área como Zona Residencial 2 (ZR-02). 

Segundo a LOUOS, na Tabela IV.6 no Anexo 4 os museus são classificados na subcategoria de 

uso especial em E-8.2 como e equipamentos para atividades culturais. Na Tabela VII.1 do Anexo 7 

indica que a restrições de uso e de ocupação do Usos Especiais (E)  seguem as mesmas dos Usos 

Comerciais e de Serviços (CS) no qual determina Índice de Utilização (IU) , Índice de Permeabilidade 

(IP),  Índice de Ocupação, medidas do lote mínimo e os recuos mínimos.(ver Tabela 01), porem de 

acordo com Art. 14 da LEI Nº 5.502/99, o recuo frontal fica estabelecido como sendo de 5m, onde 

também fica estabelecido uma formula  para edificações com mais de 2 pavimentos. 

 

Tabela 01: Dados restrições de uso e de ocupação aplicáveis às zonas de concentração de usos residenciais (ZR) 
Fonte: LOUOS Anexo 5, Acessado em 11 jun. 2011 

 

Os critérios de compatibilidade locacional aplicáveis a usos especiais do subgrupo E-8.2 segue a 

determinação da Tabela V.10 do Anexo 5 da LOUOS (ver Tabela 02).  Nesta tabela não há critérios 

quanto a distancia em relação aos usos existentes no entorno. De acordo com a Tabela V.5 do mesmo 

anexo, determina que o estacionamento será objeto de estudo particularizado por cada caso pelo órgão 

competente, porem determina que as vagas terão largura mínima de 2,30m e comprimento mínimo de 

4,50m  porem respeitando 30% do número de vagas com dimensões de 2,50m de largura mínima e 

comprimento mínimo 5,00m, já a largura mínima da via interna, se houver, é determinada pelo 

posicionamento das vagas, determina que estacionamento com área igual ou superior a 1.000m² deverar 

ser arborizados. Os acessos aos estacionamentos deverão constar de “dispositivos para entrada e saída de 

veículos que minimizem a interferência no tráfego da via de acesso ao imóvel, nos casos em que o 

número de vagas para veículos for superior a 100”. (BRASIL. lei nº 7.400, 2008, Anexo 5 In: LOUOS). 

 

USO 
QUANTO Á INFRA-ESTRUTURA EM REDE 

SISTEMA VIÁRIO CORREDORES DE TRANSPORTE 

SER 
SERVIDO 

PELOS 
SISTEMAS 

SUB-
GRUPO 

TER ACESSO 
ATRAVÉS DA 

VIA 

LOCALIZAR-SE EM 
RELAÇÃO A VIA 

LOCALIZAR-SE EM RELAÇÃO 
AO CORREDOR 

CATEGORIA CATEGORIA 
DISTANCIA 

MÁXIMA 
(m) 

CATEGORIA 
DISTANCIA 

MÁX MIN 

E-8.2 
VM 

VC-II 
VC-I 

VA-II 
VA-I 

300,00 
300,00 

T-I - 20,00 ÁGUA 

Tabela 02: Critérios de compatibilidade locacional aplicáveis a usos especiais 
Fonte: LOUOS Anexo 5, Acessado em 11 jun. 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESTRIÇÕES DE OCUPAÇÃO (m) 

(IU) (IP) (IO) 
LOTE MÍNIMO RECUO MÍNIMO 

Área (m²) 
Testada 

(m) 
Frente 

Ambas as 
Laterais  

Fundo 

1.5 0.2 0.5 360 12 4 1.5 2.5 
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A área e o terreno de estudo estão localizados no bairro da Graça, a 12º59’51.28”S e 

38º31’37.40 O,  na direção Sudoeste da Cidade de Salvador. O terreno possui acesso pela 

Rua da Graça e Rua Texeira Leal e totaliza uma área de 8137.1525m². 

7.0 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL E INFRA-ESTRUTURA DA ÁREA E DO TERRENO DE DESTUDO 

 

  

 

 

 

7.1 ANÁLISE TOPOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.2 ANÁLISES DA MASSA DE VEGETAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A massa de vegetação existente na área de estudo encontra-se em manchas e corredores arborizados, contendo várias 

espécies de vegetações, esta adensada, pois boa parte do entorno está ocupado por edificações. Tomando como ponto de referência 

o terreno de estudo, a maior mancha de massa de vegetação fica ao Oeste, na encosta que da para Bahia de Todos os Santos. Outra 

grande área de massa de vegetação é a que fica ao Sul, em uma área cercada por prédios.  

 

 

 Foto 01: Terreno de Estudo, única árvore existente ao fundo 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 29 abri. 2011 

 

Foto 02: Massas de Vegetações da Área e do Terreno 
Fonte: Google Earth. Acessado em: 2 mai. 2011. Alterações Alberto Magno. 
 

 

A área onde o terreno do projeto se localiza pode ser considerada acidentada, com 

cotas que vão de 0m à 65m variando de aclives e declives, nesta também engloba parte da 

Baia de Todos os Santos. O terreno de estudo encontra se praticamente em um platô dentro 

desta região. (ver Pranchas 01) 

O terreno de estudo apresenta uma forma de um polígono irregular, possuindo na sua 

topografia uma declividade de 3m, que vai da cota de 64.9m à 61m, sendo a parte com a 

cota mais baixa aquela que fica lindeira a rua Teixeira Leal a Sudoeste.  
Imagem 01: Planta de Situação com topografia do terreno. 
Fonte: Sicar Alterações Alberto Magno. 2 mai. 2011 

 Na Rua da Graça e no Largo da Vitoria é possível observar algumas manchas de vegetação 

em paralelo a pista. Já na Avenida 7 de Setembro sentindo Largo do Campo Grande formas-se um 

corredor arborizado.(ver Foto 02) 

No terreno de estudo possui só uma árvore, sendo esta frutífera e de grande porte, 

conhecida popularmente como Mangueira (Mangifera indica). (ver Foto 01). Considerando que 

não possui massas de vegetação fica mais fácil para a realização da implantação do Museu, pois 

não há necessidade de preservação de áreas arborizadas ou de espécies, porem será necessário o 

plantio de vegetação para criar um paisagismo, um ambiente confortável e sustentável. 

 

Por estar praticamente plano em um platô, torna a implantação do Museu em alguns aspectos mais fácil, pois o terreno não 

necessitara de aterros ou movimentos de terras, com isso também não há grandes questões estruturais de fundação, porém é preciso 

um projeto de drenagem mais eficiente, devido ao grande acúmulo de água pluvias. (ver Imagem 01) 
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7.3 DADOS CLIMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADAS INVERNO EQUINOCIO VERÃO 

FACHADA 01 
(AB) 

7:30 às 17:00 6:00 às 13:30  5:30 às 10:30 

FACHADA 02 
(BC) 

7:30 às 11:00 6:00 às 11:30 5:30 às 10:30 

FACHADA 03 
(DE) 

- 14:30 às 18:00 5:30 às 18:30 

FACHADA 04 
(FA) 

11:30 às 17:30 12:45 às 18:00 12:20 às 18:30 

 
Tabela 03: Fachadas com horários de ensolejamento de acordo com a estação. 
Fonte: Elaboração Alberto Magno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

No estudo das quatro fachadas através das cartas solares (ver Foto 03 e Gráfico 06), foram 

analisadas as horas de ensolejamento destas nos meses de inverno, equinócio e verão durante as horas do 

dia. (ver Tabela 03). 

De acordo com o programa SOL-AR para a cidade de Salvador, os ventos frequentes da região, 

ocorrerem no Sul e Sudeste, em todas as estações do ano. Ocorrem ventos ocorrem de outras direções com 

menor freqüência. Já as maiores velocidades de ventos ocorrem no Leste com velocidades de 6 a 7m/s e no 

Sudeste com ventos de 6m/s na primavera e verão. (ver Gráficos 4 e 5) 

 A fachada Oeste por ser poente recebe ensolejamento o ano todo, porem a partir da visita in loquo e 

por fotos de satélites é possível perceber que os prédios vizinhos promovem sombreamento no terreno(ver 

Foto 03). Para a implantação do Museu levara estes dados muito em consideração tendo um conforto 

térmico e sustentabilidade aproveitando a ventilação e a área sombreada em proveito do projeto. 

  

Gráficos 04: Ventos – Velocidades Predominantes.  
Fonte: Programa SOL-AR.Versão 6.2. Acessado em: 2 mai. 2011 

Gráficos 05: Ventos – Frequencia de Ocorrência.  
Fonte: Programa SOL-AR.Versão 6.2. Acessado em: 2 mai. 2011 

Foto 03: Fachadas 
Fonte: Google Earth. Acessado em: 2 mai. 2011. Alterações Alberto Magno 

 

 

 

Grafico 06: Cartas Solares com Estudo de Fachadas. 
De cima para baixo: Fachada 1, 2,,3 e 4 
Fonte: Programa SOL-AR.Versão 6.2. Acessado em: 2 
mai. 2011. Alterações Alberto Magno. 
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Imagem 03: Planta com a localização dos equipamentos para mobilidade urbana. 
Fonte: SICAR.  Alterações Alberto Magno. 09 mai. 2011 

7.4 ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA 

O sistema viário estruturante na área de estudo tem como principais vias a Av. Sete de Setembro, que liga o bairro da Barra ao 

centro da cidade, e a rua da Graça, as duas são classificadas como Coletoras I. A área de estudo possui outras duas vias que 

influenciam no tráfego, porém com classificação inferior, são elas a Rua Eng. Souza Lima e a Rua Oito de Dezembro, estas 

classificadas como Coletoras II. (ver Imagem 02) 

 As vias classificadas como Coletoras possuem a função de coletar e distribuir o tráfego local e passagem além de 

proporcionar acesso direto às propriedades. Dentre estas vias a Rua Eng. Souza Lima, que liga a Av. Reitor Miguel Calmon a rua da 

Graça, é a única dentro da área de estudo que possui sentido único. (ver Imagem 02) 

O terreno em estudo tem como acesso principal a Rua da Graça, possuindo também acesso pela rua Teixeira Leal, esta 

podendo ser classificado com uma via local. Tendo como objeto de trabalho um Museu, e sendo este classificado como uso especial 

E-8.2, logo de acordo com a LOUOS só será possível criar um acesso a este empreendimento pela Rua da Graça pois esta é uma via 

Coletoria I, já a Rua Teixeira Leal pode ser usada para carga e descarga. 

Imagem 02: Planta com hierarquia de vias. 
Fonte: LOUOS.  Alterações Alberto Magno. 09 mai. 2011 

O sistema de transporte público dentro da área de 

estudo é realizado através de ônibus de varias empresas, 

os fluxos dos ônibus ocorrem na Rua da Graça e Av. 

Sete de Setembro, que possuem no total 6 pontos de 

ônibus sinalizando através de placas, porém os únicos 

pontos cobertos e com bancos estão localizados no Largo 

da Vitoria. Na Rua da Graça existe um ponto de taxi. 

(ver Imagem 03e Foto 08) 

 A área em estudo possui iluminação urbana 

eficiente, vale ressaltar que na Rua da Graça, na qual o 

terreno de estudo tem seu acesso principal, além de 

iluminação para as vias também possui iluminação 

direcionada para as calçadas. (ver Fotos 06, 09 e 11). 

Um fator de importância é  iluminação publica, 

pois gera um clima de segurança para o funcionamento 

noturno. 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

Ponto de Ônibus 

Ponto de Taxi 

Placa de Sinalização 

LEGENDA: 

Terreno de Estudo 

Delimitação da Área de Estudo 

Via Coletora II 

Via Coletora I 

Via Arterial II 
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Av. Sete de Setembro 

Rua da Graça 

Rua Eng. Souza Lima 

Rua Oito de Dezembro 

Rua Teixeira Leal 
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Faixa de Pedestre 

Av. Sete de Setembro 

Rua da Graça 

Rua Eng. Souza Lima 

Rua Oito de Dezembro 

Rua Teixeira Leal 

7.5 ESTUDO DOS CAMINHOS 

A população da área de estudo utiliza-se das calçada e das 4 faixas de pedestres existentes para seu deslocamento na região. 

(ver Imagem 04 e Fotos 05 a 07). As faixas de atrevessias não são reguladas com auxilio de semáforo, e em algumas esquinas há 

barreiras fisicas que são posicionadas para impedir a travesia da população nas esquinas. (ver Fotos 04 e 05). 

A faixa de pedestre que está localizada na frente do terreno de estudo, na esquina da Rua da Graça com a Rua Eng Souza 

Lima, é de especial interesse pois possui um consideravel fluxo de pedestres,  na sua maioria alunos do Colegio Sartre. Esta faixa de 

pedestre é de grande interesse, visto que um Museu  necessita da facilidade de acesso para os pedestres.(ver Imagem 04 e Foto 07). 

 

Foto 07: Faixa de pedestre na esquina da Rua da Graça com a rua Eng. Souza Lima 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 

Foto 04: Faixa de pedestre na esquina da Rua da Graça com a rua Eng. Souza Lima 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 Foto 05: Faixa de pedestre na esquina da Rua da Graça com a rua da Flórida 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 

Foto 06: Calçada localizada Rua da Graça, na frente do 
terreno de estudo. 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 
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05 01 
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Imagem 04: Planta com localização das faixas de pedestres usados para percurso pela população. 
Fonte: SICAR.  Alterações Alberto Magno. 09 mai. 2011 
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7.6 ANÁLISE DA INFRA-ESTRUTURA 

A área de estudo está coberta pela rede elétrica, por duas empresas de telefonia fixa e de internet banda larga, rede de 

água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Destacar que na área de estudo é possível encontrar 10 telefones públicos. (ver 

Imagem 05 e Foto 08) 

 A iluminação pública e o fornecimento de energia elétrica são feitos pela Cia de Eletricidade do Estado da Bahia 

(Coelba). O abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário são realizados pela Empresa Baiana de Águas e 

Saneamentos (EMBASA). O fornecimento de telefonia e internet são oferecidos pelas empresas GVT e Oi. A coleta de lixo dos 

lotes e das lixeiras publica além da varrição das ruas são realizadas pela Limpeza Urbana de Salvador (LIPURB). O 

abastecimento e a realização destes serviços são contínuos e suficientes. (ver Fotos 08, 09 e 10) 

 O oferecimento de todos estes serviços é importante para o projeto de um museu contemporâneo, principalmente do 

abastecimento de energia e de internet pela utilização de equipamentos eletrônicos e a necessidade de conexão de bandas largas 

para os mesmos. E também é importante e obrigatório o abastecimento de água e esgotamento sanitário, além também da coleta 

de lixo, devido ao fluxo de pessoas e os detritos gerados.  

 

Imagem 05: Planta com localização dos Telefones Públicos 
Fonte: SICAR.  Alterações Alberto Magno. 09 mai. 2011 

 

Foto 08: Telefones públicos, localizada Rua da Graça 
esquina com a Rua Eng. Souza Lima. 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 

Foto 10: Caixa da EMBASA. Localizado na calçada na frente 
do Museu Rodin 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 

Foto 09: Poste com Iluminação publica para a calçada e 
placa do ponto de ônibus localizado na Rua da Graça 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 
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7.7 USO DO SOLO 

 

A área de estudo possui unidades residenciais, comerciais, especiais e institucionais. A 

ocupação residência é de media a alta renda. A oferta de comercio é de médio e pequeno porte voltado 

para lazer, alimentação e serviços variados.  

A área analisada, possui vários equipamentos voltados à cultura como o Museu Rodin na Rua 

da Graça e o Museu Carlos Costa Pinto, MAB (Museu de Arte da Bahia), Museu de Geologia e a 

Aliança Francesa na avenida Sete de Setembro. Possui alguns usos institucionais como a Igreja Nossa 

Senhora da Vitoria, o Colégio Sartre COC, o IHEBA (Instituto de Hematologia da Bahia) e o CESE 

(Coordenadoria Ecumênica de Serviço). (ver Imagem 06 e Fotos 04, 07, 11 a 13 e 15 a 17).  

A diversidade de usos e equipamentos voltados para a cultura é necessário para um Museu, 

pois geram fluxo de pessoas que procuram entretenimento cultural além também de atrair para a 

região um público mais amplo e variado podendo estes também se tornar em visitantes do museu.  

 

Foto 13: IHEBA na Rua Eng. Souza Lima.  
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 Foto 11: Rua da Graça com a Rua Eng. Souza Lima. A esquerda Colégio 
Sartre COC e a direita comercio. 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 

Imagem 06: Planta com uso do solo.  
Fonte: SICAR.  Alterações Alberto Magno. 18 mai. 2011 
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Foto 12: Prédio residencial localizado na Rua Teixeira Leal 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 
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Imagem 08: Planta com gabarito de altura. 
Fonte: LOUOS.  Alterações Alberto Magno. 18 mai. 2011 
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7.8 ANÁLISE DOS CHEIOS E VAZIOS 

 

A área de estudo possui uma ocupação e parcelamento ordenados e densos. Na Av. Sete de Setembro é menos adensada do 

Largo da Vitoria sentido Barra e mais sentido centro, já na Rua da Graça onde o terreno é localizado é adensada. Na área de estudo são 

encontrados dois grandes vazios geográficos ocupados por massa de vegetação, um está localizado ao Leste, na encosta que da Bahia de 

Todos os Santos, o outro fica ao Sul, em uma área cerca por prédios. Alem também dos vazios existentes nas áreas não edificadas dos 

lotes, as ruas e alguns lotes que não são edificados. (ver Imagem 07 e Fotos 02 e 14) 

7.9 GABARITO DE ALTURA 

 

Na área de estudo o gabarito de altura encontrado 

vai de 2 a mais de 10 pavimentos. Sendo que as 

edificações com mais de 3 pavimentos  são de uso 

residencial, e as com 2 a 3 pavimentos são de usos 

comercial, institucional ou especial. (ver Imagem 08 e 

Fotos 01, 06, 07 e 11 a 17). Na área lindeira ao terreno á 

uma grande concentração de edificações com mais de 3 

pavimentos, gerando  um problema para um museu que os 

visitantes desfrutem de experiência também da estética 

decorrente da arquitetura. 

 

 Foto 14: Rua da Graça com a Eng Souza Lima. Ao fundo a esquerda, espaço 
vazio existente no terreno de estudo. 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

 
 

Imagem 07: Planta com cheios e vazios. 
Fonte: SICAR.  Alterações Alberto Magno. 18 mai. 2011 
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O terreno de estudo se caracteriza como sendo um vazio geográfico, e alem de não possuir 

nenhuma edificação também não esta ocupada por uma massa de vegetação. (ver Imagem 07 e Fotos 

01, 03 e 14).  

 Para a implantação do museu o adensamento na região se caracteriza um problema a 

depender dos gabaritos destas, pois pode impede viabilização de perspectivas interessantes para as 

fachadas.  
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7.10 OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 

 

Na área de estudo existem 6 equipamentos que podem ser considerados de grande porte são 

eles o Museu Rodin, Colégio Satre COC e os 2 postos de gasolina na rua da Graça, o Museu Carlos 

Costa Pinto e o Yatche Clube ambos na Av. Sete de Setembro. (ver Imagem 09 e Fotos 16 e 17) 

Os Museus Rodin e Carlos Costa Pinto e o Yatche Club são aqui considerados como 

equipamentos de grande porte pelo seu uso, porte e fluxos de pessoas e veículos. O Colégio Sartre 

COC o fluxo e embarque e desembarque de estudantes além do fluxo de carros nos horários de início 

e final de aula, já os 2 postos de combustíveis o fluxo constante de saída e entrada de carros. 

Para a implantação de um museu nas proximidades do colégio e dos 2 postos de gasolinas 

gera um problema de fluxos e embarque e desembarque para o museu, já a proximidade com os  

Museus Rodin e Carlos Costa Pinto  é um aspecto positivo pois como anteriormente dito, atrai um 

publico especifico para área. 

 

Foto 16: Museu Carlos Costa Pinto localizado na Av. Sete de Setembro 
Fonte: Google Earth. Acessado em: 18 mai. 2011. 

 

Foto 17: Museu Rodin localizado na Rua da Graça 
Fonte: Google Earth. Acessado em: 18 mai. 2011. 

Foto 15: Esquina da Rua da Graça com a rua Teixeira Leal 
Fonte: Alberto Magno. Fotografado em: 10 mai. 2011 

7.11 ANÁLISE DA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA 

 

A tipologia arquitetônica encontrada na área de estudo é diversificada. As edificações possuem volumetria, gabarito, testada, 

afastamento, muros e gradis variados sendo localizados em quadra e lotes regulares. As edificações são em sua maioria de alvenaria 

rebocada e pintada com coberturas com laje e telha de fibrocimento ou cerâmica. As edificações não residências com até 2 pavimentos 

são geralmente novos usos para antigas casas. (ver Prancha 01 e Fotos 1, 7 e 11 a 17) 
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Imagem 09: Planta com equipamentos de grande porte 
Fonte: LOUOS.  Alterações Alberto Magno. 18 mai. 2011 
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8 ESTADO DAS ARTES 

 

8.1 ARQUITETOS INTERNACIONAIS 

 

8.1.1 Bjarke Ingels Group (BIG)  

Formação: Escuela Técnica Superior de Arquitectura  - Barcelona (1998) 

Características: 

• Idéia de que um projeto de arquitetura pode valer mais que um edifício construído; 

• Diagramas policromáticos, colagens, imagens sedutoras e auto-explicativas; 

• Formas inusitadas derivadas de uma leitura estratégica do problema; 

• Idéias arquitetônicas com elevado grau de realismo representativo; 

• Volumétrica diretamente ligada ao uso físico do espaço proposto; 

• Apresentações sintéticas e objetividade de leitura; 

• Sustentabilidade social, econômica e ambiental; 

• Propagandística e multimidiática; 

• Arquitetura utópica pragmática; 

• Arquitetura Inclusiva; 

• Carga plástica; 

Materiais utilizados:  

• Matérias sustentáveis; 

• Matérias contemporâneos; 

Sistema Estrutural: 

• Variável a depender do projeto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Mies Van der Rohe (1886-1969) 

Características: 

• Minimalismo;  

• “Menos é mais”; 

• “Deus está nos detalhes”; 

Materiais utilizados: 

• Vidro;  

• Concreto;  

• Mármore; 

• Aço Industrial; 

Sistemas Estruturais: 

• Pilotis; 

• Pórticos; 

• Estruturas Metálicas;                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 e Imagem11: Extensão do Museu de Belas Artes de Québec 
Fonte: BIG, In:< www.big.dk/>,  Acessado em: 13 jun. 2011 

Foto 20: Casa “Farnsworth” 
Fonte:Noholodeck, In;<http://noholodeck.blogspot.com> Acessado 
em: 13 jun. 2011 
 

Imagem 10 
Fotos 18: Foto da Maquete do Centtro Cultural Artico 
Fonte: BIG, In:< www.big.dk/>,  Acessado em: 13 jun. 2011 

Fotos 19: Foto da Maquete do Centtro Cultural Artico 
Fonte: BIG, In:< www.big.dk/>, Acessado em: 13 jun. 2011 

Foto 21: Casa “Farnsworth” 
Fonte: Modernismoseculoxx, 
In:http://modernismoseculoxx.blogspot.com/>, Acessado em: 
13 jun. 2011 
 

Foto 22: Crown Hall 
Fonte:DailuIcon, In:<www.dailyicon.net> Acessado em: 
13 jun. 2011 
 

Foto 23: Weissenhofsiedlung 
Fonte: MIMOA, In:< www.mimoa.eu> Acessado em: 13 
jun. 2011 
 

19 



19 

 

8.1.3 Steven Holl Architects 

Formação: Universidade de Washington em (1971) 

Pós-graduaçã: Architectural Association, Londres (1976). 

Características: 

• Ética humanista; 

• O experimentalismo e plasticismo;  

• Luz e sombra, de leveza e de peso; 

• Ferramenta de trabalho: diagramas, gráficos; 

• Referências poéticas, científicas ou individuais / sociais; 

• Investigação de conceitos e a renovação e experimentalismo; 

• Estilísticas, entre o racional e o poético, o formal e o conceptual; 

• Transformação de um programa insípido e burocrático através da exploração de um detalhe 

dando-lhe significado, forma, material, textura; 

• Visão pluralista, híbrida, explora todas as particularidades de cada projeto, do programa, do 

contexto ou as particularidades de cada usuário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  ARQUITETOS NACIONAIS 

 

8.2.1 Paulo Mendes da Rocha 

Formação: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo 

1954 

Características: 

• Referências poéticas, científicas ou individuais / sociais; 

• Fusão dos espaços internos e externos (transparência na construção); 

• Jogos de espaços e luz no interior da edificação; 

• Massa geométrica toda de concreto; 

• Simetria, abstrata e monocromática; 

• Arquitetura brutalista e funcional; 

• Uso da Iluminação cênica; 

• Pureza das formas; 

Materiais utilizados: 

• Vidro; 

• Concreto Armado; 

• Concreto Protendido; 

Sistemas Estruturais: 

• Pórticos; 

• Concreto Armado; 

• Estrutura Metálica;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Cais das Artes 
Fonte: GazetaOnline, In:<http://gazetaonline.globo.com> Acessado em: 
13 jun. 2011 
 

Foto 28: MAM Santos 
Fonte: Metroo, In:< http://www.metroo.com.br > Acessado em: 13 
jun. 2011 
 

Foto 27: Herning Museum of Contemporary Art 
Fonte: +MOOD, In:< http://plusmood.com> Acessado em: 13 jun. 2011 

Fotos 24 e 25: Herning Museum of Contemporary Art 
Fonte: Steven Holl Architects, 
In:<www.stevenholl.com> Acessado em: 13 jun. 2011 

Foto 26: Herning Museum of Contemporary Art 
Fonte: +MOOD, In:< http://plusmood.com> Acessado 
em: 13 jun. 2011 
 

Fotos 24: Herning Museum of 
Contemporary Art 
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8.2.2 Brasil Arquitetura 

Características: 

• Arquitetura monocromática  

• Elementos pontuais coloridos; 

• Preocupação com o Conforto Ambiental; 

• Telhado Verde e de Contemplação; 

• Valorização dos elementos locais; 

• Integração dos espaços; 

• Predomina linhas retas; 

• Verdade estrutural;  

• Uso da planta livre; 

• Brise-soleil; 

Materiais utilizados: 

• Aço; 

• Vidro;  

• Madeira; 

• Concreto; 

• Pedra Rústica; 

Sistemas Estruturais: 

• Aço;  

• Madeira;  

• Lajes nervuradas; 

• Treliças Metálicas; 

• Concreto Armado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Gustavo Penna e Associados. 

 

Formação: Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG (1973) 

Características: 

• Expressão como dimensão geradora de símbolos e histórias, através das formas, aberturas, 

sombras e das luzes; 

• O Prédio tem que simbolizar o uso.  

• Referencia principal: o gesto, o gesto tem que comunicar e ser passível de interpretação; 

• Espaço externo trabalhado no patamar de qualidade do espaço interno; 

• O edifício transmite mensagens no contexto da cidade; 

• O edifício não é só espaço construído, é ele e o seu redor; 

• Arquitetura é imaterial, arquitetura transcende a matéria; 

• A idéia de arquitetura não pode se subordinar à matéria; 

• Espaço externo o verde, o amplo e o aberto; 

• Arquitetura como forma de expressão; 

• Edifícios nascem para virar símbolos;  

• Referencia: na dimensão poética; 

• Transcender o óbvio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31: CESA Jd. Santo André 
Fonte: Brasil Arquitetura, In:<www.brasilarquitetura.com> Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 30: Ateliê Paes Leme 
Fonte: ARCOWEB, In:< www.arcoweb.com.br> Acessado 
em: 13 jun. 2011 
 

Foto 32: Ateliê Paes Leme 
Fonte: ARCOWEB, In:< www.arcoweb.com.br> Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 33: Casa Alphaville 
Fonte: ARCOWEB, In:<www.arcoweb.com.br> 
Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto34 : Casa Alphaville 
Fonte:Gustavo Penna, In:<www.gustavopenna.com.br> 
Acessado em: 13 jun. 2011 
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8.3 ARQUITETOS REGIONAIS 

 

8.3.1 João Filgueiras Lima (Lelé) 

Formação: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (1955) 

Características: 

• Racionalização e industrialização da arquitetura (utilização de elementos pré-fabricados); 

• Preocupação com a espacialidade adequada ao homem e ao meio ambiente; 

• Iluminação e ventilação natural (sheds) para o Conforto Ambiental. 

• Utilização de cores neutras com cores fortes pontuadas; 

• Sensação de movimento é transmitida pela aquitetura. 

• Espaços verdes para contemplação; 

•  Espaços externos e internos integrados; 

• Arquitetura funcional, eficiente, estética  

Materiais utilizados: 

• Aço; 

• Argamassa armada; 

Sistemas Estruturais: 

• Treliça Metálica; 

• Concreto Armado; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Assis Reis 

Formação: Universidade Federal da Bahia (1957) 

Características: 

• Leva em consideração na construção o clima tropical, o contexto cultural e morfológico das 

cidades; 

• Pesquisa, experimentação de soluções tipológicas; 

• Planos abstratos em composições; 

• Predomínio das linhas simples;  

• Uso de elementos coerentes; 

Materiais utilizados: 

• Concreto; 

• Cerâmicas; 

• Superfícies pétreas; 

• Alvenarias de tijolo aparente;  

• Pastilhas vitrificadas policrômicas; 

Sistemas Estruturais: 

• Concreto associada às estruturas e alvenarias de tijolo aparente; 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 37: Rede Sarah – Rio de janeiro  
Fonte: ARCOWEB, In:< www.arcoweb.com.br> Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 36: Rede Sarah – Fortaleza 
Fonte: ARCOWEB, In:< www.arcoweb.com.br> Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 35: Rede Sarah – Brasília 
Fonte: ARCOWEB, In:< www.arcoweb.com.br> 
Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 38: Sede da CHESF - Salvador 
Fonte:Panoramio, In:<www.panoramio.com> Fotografado por: 
Alexandre SantaClara , Acessado em: 13 jun. 2011 

Foto 39: Sede da CHESF - Salvador 
Fonte:InfoCER, In:< http://chesf.inf.br> 
Acessado em: 13 jun. 2011 

Foto 40: Solar das Magueiras 
Fonte:Assis Reis, um arquiteto 
In:<http://assisreis.blogspot.com> Acessado em: 
13 jun. 2011 

22 



22 

 

8.4 PROJETOS INTERNACIONAIS 

 

8.4.1 China Comic and Animation Museum (CCAM) 

Arquiteto: grupo MVRDV 

Pais: China 

Características: 

• Modelo aerodinâmico, pressão do ar seja igual em todo o edifício, reduzindo a necessidade de ar-

condicionado; 

• Conectados circularmente, permitindo fácil trânsito por todo o programa; 

• Possui 2 dos seus “balões” com seu interior amplo com vão livre; 

• Concreto branco permitirá a projeção de textos sobre os balões; 

• Coleção permanente organizado cronologicamente em espiral; 

• Forma lembrar os balões das histórias em quadrinhos; 

• Espaço no edifício para abrigar feiras;  

• Oito volumes em forma de balão; 

• Ventilação natural; 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

• Restaurante;  

• Praça pública; 

• Lobby central; 

• Salas educativas; 

• Três Teatros/cinemas; 

• Biblioteca dedicada aos quadrinhos; 

• Parque sobre uma série de ilhas na área externa; 

 8.4.2 Herning Museum of Contemporary Art 

Arquiteto: Steven Holl Architects 

Pais: Dinamarca 

Características: 

• Arquitetura escultural  

• Funde a paisagem e arquitetura; 

• Forma de um colarinho da camisa; 

• O tema tecido é realizado durante todo o projeto; 

• O projeto para o centro destina-se a "construção do ambiente".  

• Pretende ser um fórum de inovação combinando artes visuais e música; 

• A paisagem de montes de grama e piscinas esconde todas as áreas de estacionamento e serviço; 

Programa: 

• Auditório; 

• Restaurante; 

• Paisagem ativa; 

• Biblioteca de mídia; 

• Salas de ensaio de música; 

• Escritórios administrativos; 

• Galerias de exposições temporárias; 

Materiais utilizados: 

• Paredes exteriores de concreto branco; 

• Lonas de tecido foram inseridas no molde para produzir uma textura de tecido; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 45 e 46: Herning Museum of Contemporary Art 
Fonte: Steven Holl Architects, In:<www.stevenholl.com> Acessado em: 13 jun. 2011 

Foto 44: Maquete: Herning Museum of Contemporary Art 
Fonte: +MOOD, In:< http://plusmood.com> Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 45 

Fotos 41 a 43: China Comic and Animation Museum (CCAM) 
Fonte: MVRDV, In:< www.mvrdv.nl> Acessado em: 30 mai. 2011 

Foto 41 

Foto 42 

Foto 43 

Foto 46 
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8.4.3 Museu Hergé 

Arquiteto: Christian de Portzamparc 

Pais: Belgica 

 

 

 

 

 

Características:  

• Estacionamentos subterrâneos; 

• Térreo e mais dois pavimentos; 

• O edifício parece flutuar sobre o lote; 

• Volume prismático simples, alongado; 

• Recortes remetem aos quadros dos gibis; 

• Fachadas marcadas por grandes recortes;  

• No térreo ficam o restaurante e biblioteca;  

• O verde exterior como parte dos cenários; 

• Internamente abriga as áreas de exposição; 

• Os espaços presentes no universo de Hergé; 

• A  histórias do herói Tintim foi a  inspiração; 

• Uma divisão volumétrica é estabelecida pela cenografia; 

• O acesso ao museu se faz por uma ponte, deque de madeira; 

• Passarelas metálicas sinuosas interligam diferentes extensões; 

• Molduras dos recortes fragmentam o colorido interior do prédio;  

• O conjunto faz alusão a um navio futurista ancorado em meio ao verde; 

• As grandes aberturas da fachada permitem a iluminação natural no interior; 

• Cada espaço tem sua própria forma, cor e grafismos, configurando elementos esculturais 

autônomos; 

• O percurso expositivo, que começa no segundo andar termina no térreo, nas salas de exposições 

temporárias; 

•  “O visitante não deveria se sentir entrando num museu, mas no universo de Hergé, com toda a 

sua diversidade, densidade e multiplicidade” (Christian de Portzamparc); 

8.5 PROJETOS NACIONAIS 

 

8.5.1 Residência no City Boaçava 

Arquiteto: MMBB Arquitetos 

Cidade: São Paulo 

 

Características: 

• No pavimento superior, os setores íntimos transversais e a grande sala longitudinal; 

• Volumes concisos de concreto, que parecem flutuar sobre o térreo livre; 

• As abas das empenas minimizam a visão de edificações vizinhas; 

• Entorno do pátio central estão organizados os pavimentos; 

• Esquadrias fixas e móveis, feitas com vidro do piso ao teto; 

• Os pilares estender-se diretamente até a fundação;  

• Quatro pilares redondos, dois em cada empena; 

• Partido: a geratriz do projeto são as empenas; 

• A fachada frontal tem brises horizontais. 

• Empenas soltas definem partido; 

• Pátio central é descoberto  

• Balanço estrutural 

• Escada atirantada 

Materiais utilizados: 

• Aço 

• Vidro 

• Concreto 

• Madeira  

 

 

 

 

 

 

Fotos 47 a 49: Museu Hergé  
Fonte: CONTEMPORIST, 
In:<www.contemporist.com> Acessado 
em: 13 jun. 2011 

Foto 47 

Foto 48 

Foto 49 

Foto 50 

Foto 51 

Foto 52 

Foto 53 

Fotos 50 a 53: Residência no City Boaçava 
Fonte: MMBB, In:<www.mmbb.com.br > Acessado em: 11 
jun. 2011 
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8.5.2 Casa Alphaville 

Arquiteto: Gustavo Penna e Associados. 

Cidade: Nova Lima -BH 

 

Características: 

• Jogo de luz e sombras alterando o aspecto externo e interno da casa ao longo do dia;  

• “A casa é toda resolvida sem materiais caros nem ostentação”, garante o arquiteto; 

• Panos de vidro do piso ao teto fazendo fechamento do primeiro nível. 

• Entrada de luz na galeria de circulação através de recortes de vidros.  

• Na fachada frontal o volume em balanço e realçada pela opacidade. 

• A fachada do fundo possui grandes recortes e transparências; 

• Soluções simples e econômicas nos acabamentos; 

• Noção de cheios e vazios sendo brincado no acesso; 

• Grandes espaços integrados, claros e unificados; 

• Caixa hermética altera-se com mudanças de luz; 

• Clarabóias nas partes superiores e inferiores; 

• Pavimento inferior é ocupado pela garagem; 

• Escada escultural em estrutura metálica;  

• Passarela em nível dá acesso a casa;  

 

 

 

 

 

 

Materiais utilizados: 

• Concreto; 

• Vidro; 

• Paredes com pinturas branca e argamassa texturizada;  

• Pisos cimento branco e pó de mármore com acabamento polido e proteção em resina. 

 

8.5.3 Ateliê Paes Leme 

Arquiteto: Brasil Arquitetura  

Cidade: São Paulo 

 

Características: 

• Tijolos na cor branca para refletir a luz da aberturas e aumentar a luminosidade interna; 

• A iluminação zenital e levada ao interior através de rasgos nas laterais da cobertura; 

• Grande porta para permitir a passagem de instalações mais altas; 

• Os pilares das empenas laterais servem de apoio para o mezanino; 

• Não possui recuos laterais, ocupando toda a largura do terreno; 

• Cobertura verde dispensou a impermeabilização da laje; 

• Espaços integram-se visualmente; 

• Mezanino, com uma suíte;  

• Livres de divisórias; 

• Pé-direito duplo; 

Materiais utilizados: 

• Tijolos reaproveitados da casa demolida; 

• Piso de concreto polido; 

• A cobertura verde; 

Sistemas Estruturais: 

• Pilares; 

 

 

 

 

 

Foto 56: Ateliê Paes Leme 
Fonte: ARCOWEB, In:< www.arcoweb.com.br> 
Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Foto 57: Ateliê Paes Leme 
Fonte: Brasil Arquitetura, In:<www.brasilarquitetura.com> 
Acessado em: 13 jun. 2011 
 

Fotos 54 e 55 : Casa Alphaville 
Fonte:Gustavo Penna, 
In:<www.gustavopenna.com.br>  Acessado 
em: 13 jun. 2011 

Foto 55 

Foto 54 
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9 PARTIDO ARQUITETÔNICO  

 

9.1 ELABORAÇÃO DO PARTIDO ARQUITETÔNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os estudos iniciaram com o formato terreno que espelhado e rotacionado lembra a forma de um balão de 

conversa comumente encontrados em Comics e Cartton Art, utilizando esta forma como base para o estudo. Da 

demanda por espaço de eventos foi decidido que o pavimento térreo teria o vão livre. (ver Imagem 58) 

A partir desta encontrou-se a forma de uma caixa com o aceso lateral em ângulo, sendo esta posteriormente foi 

incorporada no prédio não mais em ângulo, pois para ter acesso direto de quem atravessasse a Rua da Graça por uma 

faixa de pedestre existente no local. Foi proposto inicialmente que esta escadaria fosse fechada, porem esta sendo 

refutada para a criação de um marco visual da edificação. Para o acesso aos pavimentos pela escadaria foram adotados  

inicialmente uma único rasgo com passarelas ligando os pavimentos à escadaria. Para a iluminação interna inicialmente 

foi estudada a adoção de uma claraboia por iluminação zenital. (ver Imagem 11) 

A localização e formato do térreo foram determinantes na decisão rebater a escada para o outro lado do prédio, 

pois nessa posição criaria se uma fachada interessante do Largo da Graça, parte mais movimentada daquela região. A 

claraboia foi deslocada para a região mais central do prédio permitindo com isso maior iluminação no seu interior. 
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Para dar movimento na 

fachada foram adotados balanços e 

reentrâncias nas fachadas (ver 

Imagem 12) 

Foi adotado pé-direito triplo 

em um setor da exposição 

temporária. Tendo um grande pano 

de vidro servindo de painel e 

possibilitando a visualização do 

interior. Foi também adotado um 

volume sacando no interior neste pé-

direito triplo. 

Os programa AutoCad e 

Google SketchUp foram ferramentas 

usadas para o estudo do partido 

arquitetônico 

 

Imagem 11: Evolução do partido arquitetônico. Estudo volumétrico no SketchUp. 
Fonte: Alberto Magno. 
 

 Imagem 10: Evolução do estudo do partido arquitetônico. Iniciando com o terreno e chegando a forma final 
Fonte: Alberto Magno. 
 

 

Imagem 12: Evolução do partido arquitetônico. Estudo volumétrico no SketchUp. 
Fonte: Alberto Magno. 
 



 

  

 

       

Imagem 16: Programação Visual. MCA 
(Museu de Comic and Cartoon Art) 
Fonte: Alberto Magno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO  

O partido adotado para projeto foi de um 

bloco único com o pavimento térreo livre com uma 

escadaria com as passarelas dando um diferencial e 

movimento na fachada, o grande pano de vidro com 

sistema Spider na fachada frontal servindo de painel 

e possibilitando a visualização da exposição e de um 

volume sacando do seu pé-direito triplo.  

Outro ponto focal é o grande vazio no 

pavimento térreo servindo de espação para eventos e 

também um espaço urbano. 

 

 

Na fachada oeste foram adotado brises por ser poente, servindo também para criar um diferencial na fachada. Na fachada 

Sul foram utilizados volumes em balanço para criar movimentos.  

Na cobertura foi utilizado “revestimento vivo” (laje jardim) para melhorar a regulagem de temperatura, diminuindo o 

consumo de refrigeração. No rasgo central que perpassa todos os pavimentos possui uma cobertura em policarbonato, esta 

abertura serve para possibilitar a iluminação diurna natural nas áreas mais centrais do museu. 
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Analisando a adoção do partido é possível vislumbrar 

certos detalhes e decisões tomadas tendo como base a pesquisa 

realizada dos arquitetos e obras no Estado das Artes 

anteriormente citados. 

• Bjarke Ingels Group (BIG): Arquitetura inclusiva e 

modo projetual 

• Mies Van der Rohe: A Utilização de vidro, aço 

industrial; estruturas metálicas. 

• Paulo Mendes da Rocha: A fusão dos espaços internos 

e externos (transparência na construção), utilização de 

vidro e estrutura metálica. 

• Brasil Arquitetura: Arquitetura monocromática, 

elementos pontuais coloridos, telhado verde, 

predominância de linhas retas, uso da planta livre. O 

uso de brise-soleil, aço; vidro e lajes nervuradas. 

• Gustavo Penna e Associados: Os edifícios nascem 

para virar símbolos. 

• João Filgueiras Lima: Sensação de movimento 

transmitida pela arquitetura. 

• China Comic and Animation Museum (CCAM) do 

grupo MVRDV: Concreto branco permitindo a projeção 

de textos, a forma lembrar os balões das histórias em 

quadrinhos e o programa arquitetônico. 

• Herning Museum of Contemporary Art do grupo 

Steven Holl Architects: O Programa arquitetônico, as 

Paredes exteriores de concreto branco. 

• Museu Hergé de Christian de Portzamparc: O acesso 

ao museu se faz por uma ponte, deque. Passarelas 

metálicas interligam diferentes extensões. As grandes 

aberturas da fachada permitem a iluminação natural no 

interior. 

• Residência no City Boaçava do grupo MMBB 

Arquitetos: Entorno do pátio central estão organizados os 

pavimentos. A fachada tem brises horizontais, utilização 

de aço e vidro.  

MCCA  

Imagem 13: Maquete Digital no SketchUp – Planta de Cobertura 
Fonte: Alberto Magno. 
 

 

Imagem 14: Maquete Digital no SketchUp – Perspectiva  
Fonte: Alberto Magno. 
 

 

Imagem 15: Maquete Digital no SketchUp – Perspectiva Sudoeste 
Fonte: Alberto Magno. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DEFINIÇÃO ESTRUTURAL  

 

10.1 BLOCO PRINCIPAL - MUSEU 

Foi decidido usar a e estrutura metálica em 

aço pelos seus grandes vãos e com isso tem uma 

estrutura esbelta. 

10.1.1 Pilares 

Pilares em aço perfil W, seguindo o padrão 

da Gerdau, bitola W360x110, onde “d” é 360mm, 

“bf” é 256mm. (ver Imagem 17 e 19) 

10.1.2 Vigas 

Vigas em aço perfil W, seguindo o padrão 

da Gerdau, bitola W360x125, onde “d” é 678mm, 

“bf” é 253mm. (ver Imagem 17) 

10.1.3 Laje 

Laje nervurada em grelha, formar Atex 900, 

fabricação Atex, onde “D” é 52,5cm, “d1” é 

42,5cm, “ds” é 10cm. 

10.1.4 Alvenaria 

Tijolos cerâmicos de seis furos, de primeira 

qualidade, bem cozidos e isentos de fragmentos 

calcários ou outros corpos. 

10.1.5 Cobertura 

Laje impermeabilizada, estanque (NBR 

15352, NBR 9952) com inclinação mínima 2%, 

platibanda de h=8 cm, implantação de 

revestimentos vivos em placas do Instituto Cidade 

Jardim. 

10.1.6 Instalações 

As instalações elétricas, telefônica, 

hidráulico-sanitários, drenagem e de gás obedecerão 

às normas da ABNT. 
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10.2 ESCADARIA E MODULO INFERIOR 

Foi decidido que a escadaria será em estrutura metálica 

em aço por motivos estruturais e estéticos o obtendo uma 

escadaria esbelta. 

10.2.1 Pilares 

Pilar em aço perfil W, seguindo o padrão da Gerdau, 

bitola W200x86, onde “d” é 222mm, “bf” é 209mm. 

10.2.2 Vigas 

Cantoneiras de abas desiguais em aço perfil, seguindo o 

padrão internacional, tamanho e espessura 

L203x152x12,7mm.(ver Imagem 18) 

10.2.3 Laje 

Laje em treliça concretada. 

10.2.4 Alvenaria 

Tijolos cerâmicos de seis furos, de primeira qualidade, 

bem cozidos e isentos de fragmentos calcários ou outros 

corpos. 

10.2.5 Cobertura 

Laje impermeabilizada, estanque (NBR 15352, NBR 

9952) com inclinação mínima 2%, platibanda de h=8 cm, 

implantação de revestimentos vivos em placas do Instituto 

Cidade Jardim. 

10.2.6 Instalações 

As instalações elétricas, telefônica, hidráulico-

sanitários, drenagem e de gás obedecerão às normas da ABNT. 

10.3 MODULOS  

Os módulos são Casa de Lixo, Casa de Gás, 

Subestação, Guarita e Vestiários. 

10.3.1 Estruturas e Alvenarias 

Alvenaria estrutural em tijolos cerâmicos de 

seis furos, de primeira qualidade, bem cozidos e 

isentos de fragmentos calcários ou outros corpos. 

10.3.2 Laje 

Laje em treliça concretada. 

10.3.3 Cobertura 

Laje impermeabilizada, estanque (NBR 

15352, NBR 9952) com inclinação mínima 2%, 

platibanda de h=8 cm, implantação de 

revestimentos vivos em placas do Instituto Cidade 

Jardim  obedecendo às normas da ABNT. 

10.3.4 Instalações 

As instalações elétricas, telefônica, 

hidráulico-sanitários, drenagem e de gás 

obedecerão às normas da ABNT. 

 

Imagem 18: Cantoneira de abas 
desiguais em aço 
Fonte: Miguel Bastos. Acessado em: 
25 mai. 2012 

Imagem 20: Aço Perfil W 

 

Imagem 17: Aço Perfil W 
Fonte: Miguel Bastos. Acessado 
em: 25 mai. 2012 
 

 

Imagem 19: Detalhe da Alvenaria desvinculada externa, com 
alinhamento pela face externa da coluna e estrutura revestida. 
Fonte: Gerdal <www.gerdal.com.br>. Acessado em: 27 abr. 2012 
 

Imagem 20: Corte da laje nervurada em grelha com forma Atex 900 
Fonte: Atex <www.atex.com.br>. Acessado em: 25 abr. 2012 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ANÁLISE E ADEQUAÇÃO DE CONFORTO AMBIENTAL  

 

Pensando no conforto térmico e controle de radiação solar da edificação, 

onde há panos de vidros na fachada Oeste foi proposto brises fixos horizontais do 

modelo Asa de Avião do tipo AA275, fabricação Refax e paredes cegas nas áreas 

da exposição voltadas para o Oeste. 

Outra providencia tomada para um maior controle e conforto térmico foi à 

implantação de lajes com revestimentos vivos em placas do tipo Mix de 

Suculentas do Instituto Cidade Jardim. O tipo Mix Suculentas foi escolhido por 

possui menor peso por m². Este tipo de laje jardim foi adotado, pois requer menos 

manutenção e menos infraestrutura para a implantação. No entorno do projeto do 

Museu foram criados jardins que geram um microclima agradável.  

Para possibilitar a iluminação natural nas partes mais centrais do 

empreendimento foi implantada uma claraboia aberta para todos os pavimentos 

gerando uma economia na conta elétrica, pois diminui a necessidade de 

iluminação artificial. 

Nas áreas internas foi planejada a adoção de equipamentos mecânicos 

como ar condicionado central e exaustores em função das necessidades do 

ambiente quanto às condições de temperatura, de umidade, de ventilação, da 

qualidade do ar, de níveis de assepsia, produção de odores, poluição do ar. 

 

12 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ADOTADOS  

 

12.1 PAVIMENTO TERREO 

12.1.1 Área Externa/ Estacionamento 

Pista: Intertravado BERNINI Street na cor Grafite Crayon GC-03, fabricação 

Concretiza;  

Calçada: Piso Cimenticio fabricado in loco; 

Paisagismo: Plantas (espécies diversas), grama esmeralda e pedras 

ornamentais, com painéis/gradil para plantas trepadeiras; 

Equipamentos urbanismo: Cestas de lixo, postes de iluminação, placas de 

sinalização. 

12.1.2 Espaço de Convivência 

Piso: Intertravado BERNINI, fabricação Concretiza e soleiras em Mármore 

Preto São Gabriel; 

Forro: Tipo colméia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor 

preta, da Refax; 

Muretas: Alvenaria de H= 45cm; peitoril em Mármore Preto São Gabriel; 

Paisagismo: Plantas (espécies diversas), grama espécie para sombra e pedras 

ornamentais, Painéis/gradil para plantas trepadeiras; 

12.1.3 Bilheteria:  

Piso: Cimenticio fabricado in loco; 

Paredes: Sistema Spider e com vidro temperado.; 

Móveis: Balcão em MDF e Mármore Preto São Gabriel, Bancos de aço 

cromado e plástico; 

Porta: Pivotante em vidro temperado com maçanetas de aço cromado; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor 

preta, da Refax; 

12.1.4 1º Socorros 

Piso: Vinílico, linha Paviflex Thru cor Opala Branca fabricado pela Fademac. 

Paredes: Alvenaria e sistema Spider e com vidro temperado; 

Esquadrias: Porta de vidro temperado com maçanetas de aço cromado, janela 

de vidro temperado com puxadores de aço cromado e perfil de alumínio; 
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Foto 58: Exemplo de instalação dos revestimento vivos do 
Instituto Cidade Jardim 
Fonte: Instituto Cidade Jardim 
<http://institutocidadejardim.com.br/blog/>. Acessado em: 20 
abr. 2012 
 

Foto 59: Placa de Revestimento Vivo tipo 
Mix Suculenta 
Fonte: Instituto Cidade Jardim 
<http://institutocidadejardim.com.br/blog/>. 
Acessado em: 20 abr. 2012 
 

 

Foto 60: Forro Coméia B15 fabricação Refax 
Fonte: Refax <www.refax.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
 

 

Foto 61: Piso Intertravado 
BERNINI, fabricação Concretiza 
Fonte: Concretiza 
<www.concretiza.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
 

 

Imagem 21: Brises modelo Asa de 
Avião do tipo AA275, fabricação Refax 
Fonte: Refax <www.refax.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
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Balcão da pia: Mármore Preto São Gabriel, pia em aço inox fabricado 

pela Tramontina, Torneira elétrica (sensor); 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

12.1.5 Depósito/ DML 

Piso: Cerâmico Eliane Cargo Plus White;  

Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane cetim Branco 

Mesh; 

Esquadrias: Porta lisa semi-oca, janela maxim-ar de vidro temperado 

com puxadores e perfis de alumínio; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

12.1.6 Sanitários / PNE 

Piso: porcellanato Eliane Bianco Plus po;  

Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Topázio Boreal 

BR; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca madeira, janela maxim-ar de vidro 

temperado com puxadores e perfis de alumínio; 

Divisórias: Painéis em laminados estruturais TS-10 mm na cor madeira, 

com portas de vidro translúcidos da marca Neocom System modelo 

ALCOPLAC PLUS; 

Bancada: Mármore Preto São Gabriel; 

Louças Sanitárias: Bacia convencional DECA com válvula, linha 

Duomo Plus cor Branco gelo. Mictório da DECA linha M-711, cor 

branco gelo. 

Cubas de embutir retangular da DECA linha L-42 cor branco gelo. 

Metais: Torneira de mesa da Docol, linha Zenit ,docol eletric, do grupo 

Docolsensor, em chrome, válvula para parede da DOCOL da linha 

Permatic em aço escovado. 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

Barras: Seguindo no padrão das normas da ABNT 9050; 

12.1.7 Café Bar 

Piso: Porcelanato ELIANE linha Eterniwood cor canela 29x59cm, 

soleiras e peitoris em Mármore Preto São Gabriel;  

Paredes: Alvenaria na cor branca e sistema Spider e com vidro 

temperado; 

Esquadrias: Porta de vidro temperado com maçanetas de aço cromado, 

janela de vidro temperado com puxadores de aço cromado e perfil de 

alumínio, Porta de alumínio; 

Bancadas e balcão: Mármore Preto São Gabriel, pia em aço inox 

fabricado pela Tramontina; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm 

na cor preta, da Refax; 

Guarda corpo: Aço inox AISI 304 com vidro temperado sistema Spider. 

12.1.8 Vestiários/ PNE 

Piso: porcellanato Eliane Bianco Plus po;  

Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Topázio Boreal 

BR ; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca na cor madeira, janela maxim-ar de 

vidro temperado com puxadores e perfis de alumínio; 

Divisórias: Painéis em laminados estruturais TS-10 mm na cor madeira, 

com portas de vidro translúcidos da marca Neocom System modelo 

ALCOPLAC PLUS; 

Bancada: Mármore Preto São Gabriel; 

Louças Sanitárias: Bacia convencional DECA com válvula, linha 

Duomo Plus cor Branco gelo. Mictório da DECA linha M-711, cor 

branco gelo. 

Cubas de embutir retangular da DECA linha L-42 cor branco gelo. 

Metais: Torneira de mesa da Docol, linha Zenit ,docol eletric, do grupo 

Docolsensor, em chrome, válvula para parede da DOCOL da linha 

Permatic em aço escovado, Chuveiros Elizabeth . 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm 

na cor preta, da Refax; 

Barras: Seguindo no padrão das normas da ABNT 9050; 

 

Foto 62: Mármore Preto São Gabriel 
Fonte: Google <www.google.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
 

 

Foto 63: Porcelanato 
ELIANE, linha Eterniwood 

Fonte: ELIANE 
<www.ELIANE.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
 
 

 

Foto 66: Eliane Topázio 
Boreal BR 
Fonte: ELIANE 
<www.ELIANE.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 

 

Foto 64: Vinílico fabricado pela Fademac, 
linha Paviflex Thru cor Opala Branca 
Fonte: FADEMAC <www.fademac.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
 

 

Foto 65: Porcellanato Eliane 
Bianco Plus po. 
Fonte: ELIANE 
<www.ELIANE.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 1º PAVIMENTO 

 

12.2.1 Sanitários/PNE 

Piso: porcellanato Eliane Bianco Plus po;  
Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Topázio Boreal 

BR ; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca madeira, janela maxim-ar de vidro 

temperado com puxadores e perfis de alumínio; 

Divisórias: Painéis em laminados estruturais TS-10 mm na cor madeira, 

com portas de vidro translúcidos da marca Neocom System modelo 

ALCOPLAC PLUS; 

Bancada: Mármore Preto São Gabriel; 

Louças Sanitárias: Bacia convencional DECA com válvula, linha 

Duomo Plus cor Branco gelo. Mictório da DECA linha M-711, cor 

branco gelo.Cubas de embutir retangular da DECA linha L-42 cor 

branco gelo. 

Metais: Torneira de mesa da Docol, linha Zenit ,docol eletric, do grupo 

Docolsensor, em chrome, válvula para parede da DOCOL da linha 

Permatic em aço escovado. 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

Barras: Seguindo no padrão das normas da ABNT 9050; 

12.2.2 Reserva Técnica 

Piso: Cerâmico Eliane Cargo Plus White;  

Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Cetim Branco 

Mesh; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca, janela maxim-ar de vidro temperado 

com puxadores e perfis de alumínio; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

 

12.1.9 Refeitório 

Piso: Vinílico, linha Paviflex Thru cor Opala Branca fabricado pela Fademac; 

Paredes: Alvenaria na cor branca; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca na cor madeira com maçanetas de aço cromado, 

janela de vidro temperado com puxadores de aço cromado e perfil de alumínio; 

 Bancada da pia: Mármore Preto São Gabriel, pia em aço inox fabricado pela 

Tramontina; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor preta, 

da Refax; 

12.1.10 Casa de Lixo 

Piso: Cerâmico Eliane Cargo Plus White;  

Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane cetim branco; 

Esquadrias: Gradil em alumínio; 

Teto: Laje impermeabilizada com revestimento interno cerâmico Eliane cetim branco. 

12.1.11 Casa de Gás 

Piso: Cerâmico Eliane Cargo Plus White;  

Paredes: Alvenaria corta-fogo, com revestimento cerâmico Eliane cetim branco; 

Esquadrias: Porta gradil em alumínio; 

Teto: Laje impermeabilizada com revestimento interno cerâmico Eliane cetim branco. 

12.1.12 Subestação 

Piso: Cimenticio;  

Paredes: Alvenaria corta-fogo; 

Teto: Laje impermeabilizada.  

12.1.13 Guarita 

Piso: Cerâmico Eliane cargo plus white;  

Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane cetim branco; 

Esquadrias: Porta de Alumínio, janela de vidro temperado com puxadores e perfis de 

alumínio; 

Balcão: Em MDF e Mármore Preto São Gabriel com bancos de aço cromado e 

plástico; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor preta, 

da Refax; 

 

    

Foto 67: Cerâmico Eliane Cargo Plus White 
Fonte: <www.ELIANE.com.br/>. Acessado 
em: 30 jun. 2012 
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Foto 68: Bacia e Mictório fabricação DECA, cor 
branco gelo. 
Fonte: DECA <www.deca.com.br/>. Acessado em: 
30 jun. 2012 

          

Foto 69: Torneira de mesa da Docol, linha 
Zenit ,docol eletric 

Fonte: Docol <www.docol.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2 Biblioteca 

Piso: Vinílico fabricado pela Fademac, linha Acustic espessura 3mm na cor Agate;  

Paredes: DryWall W112, de 98mm na cor branca, fabricação Knauf e vidro fixo na 

cor branca; 
Divisórias: Gabinetes da linha Slimline60 revestida , da Wall System com altura 

máxima de 3500 mm com 60mm de espessura, modelo Sandwuich Wall Ondulado, 

com espessura de 0,4 mm cada, separadas entre si por poliuretano injetado. Os 

painéis serão na cor pastel e vidro temperado fixo; 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilho de alumínio 

fabricação Magi Portas e Porta lisa semi oca madeira; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor 

preta, da Refax; 

12.3.3 Foyer e Circulação 

Piso: Vinílico fabricado pela Fademac, linha Acustic espessura 3mm na cor Agate e 

a escada de madeira;  

Paredes: Sistema Spider e com vidro temperado; 
Divisórias: Space Transparence fabricação Wall System 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilho de alumínio 

fabricação Magi Portas e porta lisa semi oca madeira; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor 

preta, da Refax; 

Guarda-Corpo: Aço inox AISI 304 com vidro temperado sistema Spider; 

12.3.4 Varanda Foyer e Bar 

Piso: Porcellanato Eliane Bianco Plus Po;  
Paredes: Alvenaria na cor branca; 

Guarda-Corpo: Aço inox AISI 304 com vidro temperado sistema Spider.; 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilho de alumínio 

fabricação Magi Portas; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na cor 

preta, da Refax; 

Bancadas e balcão: Mármore Preto São Gabriel, pia em aço inox fabricado pela 

Tramontina; 

Peitoril/Soleira: Mármore Preto São Gabriel; 

 

 

12.2.3 Exposição Permanente/ Temporária e Circulação 

Piso: Vinílico de tráfego pesado fabricado pela Fademac, linha 

Paviflex Thru espessura 3,2mm na cor Opala Branca;  

Paredes: Alvenaria na cor branca e pano de vidro temperado fixo no 

sistema Spider e divisórias Space Transparence fabricação Wall 

System; 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilho de 

alumínio fabricação Magi Portas; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

 

12.3 2º PAVIMENTO 

 

12.3.1 Sanitários 

Piso: Porcellanato Eliane Bianco Plus po;  
Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Topázio Boreal  

BR ; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca madeira, janela maxim-ar de vidro 

temperado com puxadores e perfis de alumínio; 

Divisórias: Painéis em laminados estruturais TS-10 mm na cor 

madeira, com portas de vidro translúcidos da marca Neocom System 

modelo ALCOPLAC PLUS; 

Bancada: Mármore Preto São Gabriel; 

Louças Sanitárias: Bacia convencional DECA com válvula, linha 

Duomo Plus cor Branco gelo. Mictório da DECA linha M-711, cor 

branco gelo. Cubas de embutir retangular da DECA linha L-42 cor 

branco gelo. 

Metais: Torneira de mesa da Docol, linha Zenit ,docol eletric, do 

grupo Docolsensor, em chrome, válvula para parede da DOCOL da 

linha Permatic em aço escovado. 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

Barras: Seguindo no padrão das normas da ABNT 9050; 

 

  

 

Foto 71: Vinílico Fademac, linha Acustic  na 
cor Agate  
Fonte: FADEMAC <www.fademac.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
 

         
Foto 70: Cuba de embutir retangular da 
DECA L-42  
Fonte: Docol <www.docol.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 

Foto 72: Divisórias Space Transparence fabricação Wall 
System 
Fonte: Wall System  <www.wallsystem.com.br/>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 
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12.4.2 Sanitários ADM/PNE 

Piso: porcelloanato eliane bianco plus po;  
Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Topazio Boreal BR ; 

Esquadrias: Porta de madeira lisa semi oca e janela maxim-ar de vidro 

temperado com puxadores e perfis de alumínio; 

Divisórias: Painéis em laminados estruturais TS-10 mm na cor madeira, com 

portas de vidro translúcidos da marca Neocom System modelo ALCOPLAC 

PLUS; 

Bancada: Mármore Preto São Gabriel; 

Louças Sanitárias: Bacia convencional DECA com válvula, linha Duomo 

Plus cor Branco gelo. Mictório da DECA linha M-711, cor branco 

gelo.Cubas de embutir retangular da DECA linha L-42 cor branco gelo. 

Metais: Torneira de mesa da Docol, linha Zenit ,docol eletric, do grupo 

Docolsensor, em chrome, válvula para parede da DOCOL da linha Permatic 

em aço escovado. 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na 

cor preta, da Refax; 

Barras: Seguindo no padrão das normas da ABNT 9050; 

12.4.3 Refeitório 

Piso: Vinílico de tráfego pesado fabricado pela Fademac, linha Paviflex Thru 

espessura 3,2mm na cor Âmbar;  

Paredes: DryWall W112, de 98mm na cor branca, fabricação Knauf. 

Divisórias : Space Transparence fabricação Wall System; 

Esquadrias: Porta de correr vidro, porta de madeira lisa semi oca e janela de 

vidro fixo temperado com perfil de alumínio;  

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm na 

cor preta, da Refax; 

Bancadas e balcão: Mármore Preto São Gabriel, pia em aço inox fabricado 

pela Tramontina; 

 

 

12.3.5 Sala de Projeção 

Piso: Elevado de madeira; 

Paredes: Alvenaria na cor branca; 

Esquadria: Janela de vidro duplo temperado fixo e porta de madeira 

lisa semi oca; 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

12.3.6 Auditório 

Piso: Vinílico fabricado pela Fademac, linha Acustic espessura 3mm 

na cor Agate e arquibancada de madeira e encarpetado;  

Paredes: DryWall W115, de 150mm na cor branca, fabricação Knauf 

revestidos com painéis acústicos fabricação Sonare; 
Esquadrias: Portas de madeira; 

Forro: Acústico fabricação Knauf AMF; 

 

12.4 3º PAVIMENTO 

 

12.4.1 Recepção, ADM e Segurança 

Piso: Vinílico de tráfego pesado fabricado pela Fademac, linha 

Paviflex Thru espessura 3,2mm na cor Âmbar;  

Paredes: DryWall W112, de 98mm na cor branca, fabricação Knauf; 

Divisórias : Space Transparence fabricação Wall System; 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilio de 

alumínio fabricação Magi Portas, porta de madeira lisa semi oca, porta 

de vidro temperado pivotante , janela de vidro temperado fixa  e janela 

de vidro temperado com puxadores de aço cromado e perfil de 

alumínio;  

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

 

 
Imagem 22: DryWall W112, de 98mm na cor branca, 
fabricação Knauf 
Fonte: Knauf  <www.kanauf.com.br/>. Acessado em: 30 
jun. 2012 

 
Imagem 23: DryWall W115, de 150mm na cor branca, 
fabricação Knauf 
Fonte: Knauf  <www.kanauf.com.br/>. Acessado em: 30 
jun. 2012 
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12.4.4 Varanda  

Piso: Porcellanato Eliane Bianco Plus Po;  
Paredes: Alvenaria na cor branca; 

Guarda-Corpo: Aço inox AISI 304 com vidro temperado sistema 

Spider; 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilho de 

alumínio fabricação Magi Portas; 

Cobertura: Laje de concreto em balanço, pintada na cor branca; 

12.4.5 Sala de Reunião 

Piso: Vinílico de tráfego pesado fabricado pela Fademac, linha Paviflex 

Thru espessura 3,2mm na cor Âmbar;  

Paredes: DryWall W112, de 98mm na cor branca, fabricação Knauf; 

Esquadrias: Porta de vidro temperado pivotante  

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

12.4.6 Sala de Aulas 

Piso: Vinílico de tráfego pesado fabricado pela Fademac, linha Paviflex 

Thru espessura 3,2mm na cor Âmbar;  

Paredes: DryWall W115, de 150mm na cor branca, fabricação Knauf; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca madeira e janela de vidro maxim-ar 

temperado com puxadores de aço cromado e perfil de alumínio;  

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 

mm na cor preta, da Refax; 

12.4.7 Sanitários/PNE 

Piso: Porcelloanato eliane bianco plus po;  
Paredes: Alvenaria com revestimento cerâmico Eliane Topazio Boreal 

BR ; 

Esquadrias: Porta lisa semi oca madeira, janela maxim-ar de vidro 

temperado com puxadores e perfis de alumínio; 

Divisórias: Painéis em laminados estruturais TS-10 mm na cor 

madeira, com portas de vidro translúcidos da marca Neocom System 

modelo ALCOPLAC PLUS; 

Bancada: Mármore Preto São Gabriel; 

 

Louças Sanitárias: Bacia convencional DECA com válvula, linha 

Duomo Plus cor Branco gelo. Mictório da DECA linha M-711, cor 

branco gelo. Cubas de embutir retangular da DECA linha L-42 cor 

branco gelo. 

Metais: Torneira de mesa da Docol, linha Zenit ,docol eletric, do grupo 

Docolsensor, em chrome, válvula para parede da DOCOL da linha 

Permatic em aço escovado. 

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm 

na cor preta, da Refax; 

Barras: Seguindo no padrão das normas da ABNT 9050; 

12.4.8 Descanso e Circulação 

Piso: Vinílico de tráfego pesado fabricado pela Fademac, linha Paviflex 

Thru espessura 3,2mm na cor Âmbar;  

Paredes: DryWall W112, de 98mm na cor branca, fabricação Knauf; 

Esquadrias: Porta de correr Automática PV5000 sem caixilio de 

alumínio fabricação Magi Portas, porta lisa semi oca madeira e janela de 

vidro fixo temperado com perfil de alumínio;  

Forro: Tipo colmeia B15 em alumínio, com dimensão de 625x1250 mm 

na cor preta, da Refax; 

Guarda-Corpo: Aço inox AISI 304 com vidro temperado sistema 

Spider;  
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Foto 73: Aço inox AISI 304 com vidro temperado sistema Spider; 
Fonte: Arte Tubos <http://artetubos.com.br >. Acessado em: 30 jun. 2012 

 

 

Foto 74: Vista externa do Sistema Spider e vidro 
temperado 

Fonte: Garantevidros <www.garantevidros.com.br>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 

 
Foto 76: Estande do Residencial Mandarim Salvador Shopping. 
Exemplo de fachada com sistema Spider e vidro temperado. 
Fonte: ArcoWeb <www.arcoweb.com.br>. Acessado em: 30 
jun. 2012 

Foto 75: Vista  do Sistema Spider e vidro temperado 

Fonte: Vidronort<www.vidronort.com.br>. 
Acessado em: 30 jun. 2012 


