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“Foram desenvolvidos componentes pré-moldados especiais

para o fechamento lateral que permitem a formação de

espaços internos, utilizados para abrigar as instalações elétricas,

telefônicas e de ar condicionado.”

(Revista Projeto nº 110)

“Foram desenvolvidos componentes pré-moldados especiais

para o fechamento lateral que permitem a formação de

espaços internos, utilizados para abrigar as instalações elétricas,

telefônicas e de ar condicionado.”

(Revista Projeto nº 110)



As Determinantes no Aspecto Morfológico através das Relações Funcionais de um Edifício

SALVADOR, Douglas Santos        -        DISSERTAÇÃO DE MESTRADO        -        Capítulo 4

OS SISTEMAS PREDIAIS COMO UM DOS PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

96

Estudo de Caso

Edifício Sede da Serveng-Civilsan/Pássaro Marrom, São Paulo,

1983-84

Arquitetos

Antônio O. V. Junqueira

Pedro Nosralla Jr.

(Junqueira e Nosralla Associados)

Localização

Rua Morro da Bela Vista, 255

São Paulo, SP

Projeto/ Obra

1983/1984

Área Total Construída

11.600 m2



As Determinantes no Aspecto Morfológico através das Relações Funcionais de um Edifício

SALVADOR, Douglas Santos        -        DISSERTAÇÃO DE MESTRADO        -        Capítulo 4

OS SISTEMAS PREDIAIS COMO UM DOS PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O estudo deste edifício pode ser analisado a partir de diversos aspectos, como as

exigências de funcionamento de modernos edifícios administrativos da época em que foi

projetado, o emprego de componentes pré-moldados de concreto como sistema construtivo

ou a necessidade de se otimizar a obra. Porém todos estes aspectos têm e sofrem influência

direta na análise que será feita a partir dos sistemas prediais, pois estão totalmente

integradas, sendo impossíveis de dissociá-los e ao observar o edifício isto se torna evidente.

Como no estudo de caso anterior, a análise deste edifício também busca identificar

três questões através da verificação do projeto e da interlocução com o próprio arquiteto:

desde que momento as relações funcionais estiveram presentes na concepção do projeto

arquitetônico, de que maneira isto refletiu em um melhor desempenho e a influência no

aspecto morfológico da edificação.

Os arquitetos se depararam com a seguinte situação: um edifício de

aproximadamente quatorze mil metros quadrados para ser construído em quatorze

meses, e tendo como uma das premissas o aproveitamento neste projeto de uma

tecnologia que a construtora Serveng Civilsan (uma das proprietárias do

empreendimento) vinha utilizando para o tamponamento de córregos como o Pirajussara

e do porto Ponta da Madeira, em São Luís no Maranhão.

Esta tecnologia era o sistema construtivo de componentes pré-moldados e

necessitava converte-se em um edifício de personalidade forte, pois seria a sede de um

grande grupo empresarial.

97



As Determinantes no Aspecto Morfológico através das Relações Funcionais de um Edifício

SALVADOR, Douglas Santos        -        DISSERTAÇÃO DE MESTRADO        -        Capítulo 4

OS SISTEMAS PREDIAIS COMO UM DOS PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Em depoimento ao autor, o arquiteto Pedro Nosralla Jr, relata que as fortes convicções

que tinham na época deste projeto com relação a um conceito de escritório, que fosse

aberto, com prumadas de serviços independentes e a torre vertical fora do prédio foram

determinantes na concepção deste projeto, e conseqüente relação entre sistemas prediais

versus arquitetura.

1 - Hall 2 - Salão livre

3 - Elevadores 4 - Depósito

5 - Antecâmera 6 - Sanitários

7 - Copa 8 - Ar-condicionado

Figura 58 - Planta do pavimento tipo - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 91.
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Portanto, a partir de uma abordagem construtiva-técnológica, após a definição do

sistema construtivo, os arquitetos puderam desenvolver componentes e elementos

arquitetônicos que iriam acelerar o ritmo da construção e baratear o custo da obra.

Estes artefatos arquitetônicos aliam muito consistentemente as relações funcionais

exigidas para o funcionamento de um edifício administrativo, com as relações morfológicas,

sendo inclusive determinante no aspecto formal final.

O arquiteto Pedro Nosralla Jr cita que é difícil dizer como exatamente estes elementos

nasceram, pois eles foram criados por uma sucessão de fatores, como a posse de um

sistema construtivo recomendado, as necessidades de soluções para as relações

funcionais de um edifício de escritórios e as convicções dos arquitetos. No entanto o que

é perceptível é um gesto de interação entre todos os subsistemas da edificação desde a

concepção deste projeto e que transcorre durante o seu desenvolvimento.

Analisando a metodologia projetual e suas determinantes, a “expressão formal” da

edificação é o resultado da “síntese” do sistema construtivo com as soluções técnicas

adotadas (principalmente com referência aos sistemas prediais) gerando as bases

conceituais que determinaram de que maneira o projeto deveria desenvolver-se.
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Isto só foi possível de realização, devido ao sólido repertório técnico dos arquitetos

aliado a uma consultoria técnica especializada em pré-moldados promovida pelo grupo

empresarial. Isto está presente e definido de maneira muito consistente já na concepção

das partes conceituais.

Figura 59 - Ilustração da perspectiva artística do edifício - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.
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A criação destas partes conceituais até posterior síntese das mesmas com a formação

do todo conceitual e a definição do partido, compõem um processo arquitetônico

(MAHFUZ58) que gera uma completa harmonia entre as relações funcionais e as

morfológicas desta edificação, onde de tamanha integração de ambas, praticamente não

se pode responder a qual relação pertence um determinado elemento.

Para ilustrar isto, uma análise a ser feita deve ser sobre estes elementos arquitetônicos

pré-moldados. Um deles são as caixas pré-moldadas laterais, que além de fazer o

acabamento lateral do edifício, tornando-se parte da volumetria e determinando de maneira

expressiva a morfologia deste, têm um caráter funcional muito importante. A sua parte

inferior à laje serve para a passagem dos dutos de ar condicionado, os ramais principais

das instalações elétricas, de lógica, as de redes telefônicas internas e o sistema de

sonorização que são conectadas as canaletas de distribuição no piso (sistema mais usual

na época).

Figuras 60a e 60b - Corte da Caixa Lateral pré-moldada - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos

58 MAHFUZ, E. da Cunha. Ensaio sobre a razão compositiva. Viçosa: UFV. Belo Horizonte, A.P. Cultural, 1995.
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A parte superior destas caixas pré-moldadas é utilizada como armário embutido

para a utilização dos usuários dos escritórios.

Outro elemento pré-moldado, concebido com a presença das relações funcionais

do edifício, é a laje, desenvolvida para que não fosse necessária a utilização do forro

convencional, pois esta serve de forro e de piso simultaneamente. As canaletas de

Figura 61- Caixa Lateral pré-moldada em montagem - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.
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distribuição da rede elétrica e telefônica correm na parte superior, enquanto na parte

inferior os dispositivos para a iluminação do andar correspondente.

Figura 62 - Laje pré-moldada em execução - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.

Figura 63 - Laje pré-moldada - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.
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Figura 64 - Caixa Lateral e Laje pré-moldada com as canaletas
embutidas, em execução.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.

Figura 65 - Novamamente a Caixa Lateral e Laje pré-moldada
com as canaletas embutidas, em execução.

Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.

104



As Determinantes no Aspecto Morfológico através das Relações Funcionais de um Edifício

SALVADOR, Douglas Santos        -        DISSERTAÇÃO DE MESTRADO        -        Capítulo 4

OS SISTEMAS PREDIAIS COMO UM DOS PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Para permitir uma maior área disponível dos salões destinados aos escritórios e

consequentemente maior flexibilidade de adaptações das plantas tipo, as circulações

verticais e as instalações de serviço foram locadas em torres separadas do corpo principal.

Um aspecto em que as relações funcionais são determinantes na morfologia deste

edifício, uma vez que estas torres formam um elemento marcante e determinante no

aspecto formal. Estas torres se dividem em quatro “torres de serviço” e uma “torre principal”

e tem entre elas existe uma relação de hierarquia formal, uma vez que esta última, devido

aos ambientes que a compõem, é de volumetria maior.

Figura 66 - As torres em vista - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.
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A “torre principal” contém os elevadores e a escada de emergência, e tiveram seu

tráfego pensado de maneira a evitar conflito nas circulações, separando os acessos desta

torre e dos andares inferiores. Para o arquiteto Pedro Nosralla Jr., esta locação dos núcleos

verticais, fora do volume principal, segundo suas convicções na época do projeto,

proporcionavam maior segurança à circulação vertical em caso de emergência.

Figura 67- Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos
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As “torres de serviços” contêm os sanitários, copa e salas para a passagem dos

dutos verticais de ar condicionado que foram cuidadosamente sobrepostos exatamente a

cada pavimento tipo subseqüente, o que proporciona uma maior racionalização e

organização das instalações hidráulicas e dutos necessários à transposição dos andares.

Figura 68 - Planta do 2.º Pavimento - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 91.
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1 - Hall 2 - Salão livre

3 - Elevadores 4 - Depósito

5 - Antecâmera 6 - Sanitários

7 - Copa 8 - Ar condicionado

Figura 70 -  As torres de serviço em construção.
Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.

Figura 69 - Planta do 7.º Pavimento - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 91.
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Estas torres (principal e laterais) juntamente com as caixas pré-moldadas têm também

uma propriedade relevante ao desempenho e economia da edificação, pois ambas

proporcionam uma proteção à incidência direta do sol, acarretando em um sombreamento

do salão de escritórios o que possibilita baixar a carga térmica do ar condicionado.

Figura 71 - Ilustração artística da fachada. Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 92.
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Figura 72 - Execução das torres laterais e das caixas pré-moldadas - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.

Figura 73 - O sombreamento das torres e das caixas laterais - Fonte: Arquivo pessoal dos arquitetos.

110



As Determinantes no Aspecto Morfológico através das Relações Funcionais de um Edifício

SALVADOR, Douglas Santos        -        DISSERTAÇÃO DE MESTRADO        -        Capítulo 4

OS SISTEMAS PREDIAIS COMO UM DOS PRINCÍPIOS ESTRUTURADORES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Uma solução de blocos superpostos, separados por um andar em pilotis foi adotada nos

andares inferiores, permitindo inclusive um menor fluxo de pessoas na torre principal, uma

vez que a alta concentração de atividades ocorre no pavimento térreo, mezanino e no primeiro

pavimento.

Figura 74 - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 92.
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Figura 75 - Planta do Pavimento Térreo - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 90.
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Figura 76 - Planta do Pavimento do Mezanino - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 90.

Figura 77 - Planta do 1.º Pavimento - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 90.
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Aqui, o que se pode observar é que as várias interfaces do projeto do edifício de

escritórios ocorreram de modo simultâneo ao desenvolvimento do projeto arquitetônico.

Desde a determinação do partido até a sua conclusão, ou seja, uma abordagem sintética

de grande qualidade, pois desde o início da concepção do partido, houve uma grande

integração entre os subsistemas (arquitetura, estrutura, instalações prediais) que

resultaram em um sistema (edifício) de grande desempenho e qualidade.

Figura 78 - Fonte: Revista Projeto no 110, Maio de 1988, página 91.
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A atuação dos arquitetos com seus repertórios técnicos determinando suas bases

conceituais foram imprescindíveis para que isto ocorresse, pois para o arquiteto Pedro

Nosralla Jr. este repertório técnico não somente contribui no processo projetual, como é

fundamental.

Este edifício pode ser um exemplar notório de toda a importância de um consolidado

repertório conceitual técnico para um arquiteto e como o profissional pode utilizar este

conhecimento para agregar maior qualidade e desempenho à sua obra. Podendo tirar

todas as vantagens possíveis desta relação, inclusive para determinar um partido

arquitetônico baseado nestas relações e que terão resultantes morfológicas. Isto também

proporciona que o produto final possa ter a qualidade, o respeito à integridade e às

exigências idealizadas na concepção do projeto.
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CONCLUSÕES

Esta breve panorâmica sobre a presença dos sistemas prediais na concepção do

projeto arquitetônico, observando como as relações funcionais de um edifício podem

influenciar nas relações morfológicas deste e potencializar o desempenho da edificação,

teve como principal objetivo, mais do que analisar a evolução e o emprego de tecnologias

apropriadas a um edifício de escritórios, demonstrar as vantagens de quando um arquiteto

a partir de seu repertório técnico conceitual, utiliza os sistemas prediais como um dos

princípios estruturadores de seu projeto, determinando coerentemente as partes conceituais

de sua obra, concebendo propostas onde as relações funcionais e morfológicas de um

edifício se desenvolvem de maneira harmoniosa e é respeitada a integridade de suas

convicções.

Entretanto, não se pode deixar de notar que o avanço tecnológico influenciou de

maneira determinante estas relações funcionais e morfológicas da arquitetura no século

XX, e aqui se salienta que este avanço não tem relação somente quanto ao grau de

sofisticação tecnológica, como se observa nos edifícios high-tech ou arquitetura

hipertecnológica, mas também na utilização de outros recursos técnicos, sem a necessária

presença da eletrônica.

Portanto o estudo levou em consideração a análise dos determinantes e resultantes

de um processo projetual no qual o arquiteto considera as relações funcionais em seu

projeto desde a concepção se deparando com questões técnicas, onde podem ser

empregadas tecnologias passivas ou ativas que irão gerar aspectos morfológicos, que

irão se relacionar harmoniosamente.
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O presente trabalho procurou investigar este processo sob o enfoque sistêmico

através de uma abordagem sintética, que neste caso focou-se nos sistemas prediais, se

tornando possível verificar quais foram as conseqüências no aspecto morfológico e no

desempenho do edifício.

Foram observados edifícios comerciais, no entanto, esta abordagem é válida para

todo tipo de edificação, pois é possível aplicar estes conceitos para todo o campo da

arquitetura. A dissertação enfatiza este tema, pois existem casos, como cita Paricio &

Fumado59 em que nem sempre ocorre um processo projetual que entenda o edifício como

um sistema composto por subsistemas, dos quais os sistemas prediais fazem parte:

Mas voltemos a nosso problema cotidiano: a incorporação dos aspectos mais

essencialmente tecnológicos ao processo de projeto arquitetônico. Nos melhores dos

casos o projetista dialoga desde o início do projeto com um especialista que lhe sugere

sistemas, hierarquias, organizações e dimensões que podem complementar as decisões

de projeto. Se o arquiteto se interessa pelo assunto e o especialista é de alto nível, a

síntese pode ser muito rica. Desgraçadamente poucas vezes é assim.

Paricio & Fumado60 ainda relatam que em muitas vezes, o mais comum é o arquiteto

prever alguns espaços secundários em que permite que se implantem os elementos

técnicos e afins. No entanto estes ambientes nem sempre são de dimensões suficientes

para alojar todos os aparatos necessários, ou não estão de acordo com as condições

necessárias.

É a partir deste momento que começa o entrave e a busca por soluções desconexas

59 PARICIO, Ignacio & FUMADO, Joan Luis. El tendido de las instalaciones. Barcelona: Bisagra, 1999, p. 14.
60 Ibid.
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do projeto arquitetônico, que poderão descaracterizar o projeto arquitetônico, pela falta

da prévia interação das diversas interfaces do projeto.

A periodização estabelecida para se analisar alguns antecedentes na arquitetura do

século XX, onde foi possível detectar um processo projetual em que os sistemas prediais

estiveram presentes, não teve como intenção determinar épocas. O que foi proposto na

realidade foram referências temporais tendo como marcos as fases da evolução das

instalações prediais segundo Landi, 1993, de modo que fosse possível localizar

temporalmente estes antecedentes. Como apontou Landi61 em sua quarta fase, a partir

da década de setenta, ocorreu a maior utilização de novos aparatos tecnológicos como

ferramentas de projeto e isto tem grande influência na arquitetura, principalmente entre

as relações funcionais e morfológicas de uma edificação, como cita Montaner62: “as formas

da arquitetura estão condicionadas pelo uso destes avanços tecnológicos que possibilitam

materiais e técnicas diversificadas”.

Logo, tais aparatos e ferramentas proporcionam novas possibilidades de criação

para determinada função, seja de um ambiente referente aos subsistemas da edificação

ou do próprio edifício como um todo. Inclusive de posse de novas tecnologias como

instrumentos para o desenvolvimento do projeto, onde juntamente com as normas, cada

arquiteto trabalha isto de maneira diferente, de onde provém a criatividade e a originalidade,

com a possibilidade de diversos aspectos morfológicos para a mesma função.

O estudo entende a importância da especialização nos diversos campos dos sistemas

prediais, portanto, como foi constatado nos casos apresentados nesta dissertação, é de

suma importância um bom repertório técnico conceitual para o arquiteto, pois seja para

61 LANDI, Francisco Romeu. BT/PCC/100— Evolução Histórica das Instalações Hidráulicas, São Paulo,1993.
62 MONTANER, Josep Maria, Depois do movimento moderno - Arquitetura da segunda metade do século XX. Barcelona:
Editorial Gustavo Gilli SA, 2001.
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dialogar com especialistas nos diversos campos das relações funcionais de um edifício,

ou para conceber espaços coerentes para futuras intervenções destes especialistas, sem

que sejam necessárias fragmentações morfológicas ou funcionais de sua arquitetura.

Como se pode observar em alguns casos apresentados, de posse deste repertório

torna-se possível ir mais adiante, com sua utilização em detrimento de algum aspecto

morfológico que reflita uma intenção plástica do arquiteto, tirando partido de um conceito

previamente estabelecido. O Professor Doutor Douglas Barreto, em depoimento ao autor,

quando perguntado sobre a importância de um repertório técnico conceitual para o arquiteto

transmite toda a noção do que aqui se fala:

Tenho como certo de que os sistemas prediais propiciam que um edifício possa

ser considerado como habitação ou como habitat do homem em suas diversas

atividades. É por meio dos sistemas prediais que a obra adquire ou atinge o grau

correto e exato no que se refere às funcionalidades ativas que o projeto, o desenho

não consegue atingir. O arquiteto que tem o domínio dos sistemas prediais, em

termos de repertório técnico conceitual, pode incluir atributos à sua obra que a

destaquem. Os sistemas prediais não podem ser encarados separadamente, ou

enxertados posteriormente. No ato do projeto, da concepção, devem ser

consideradas todas as variáveis que influem na obra pronta. O conhecimento do

solo, do clima, e outros devem ser parte residente do repertório do arquiteto, e os

sistemas prediais são um deles. Quanto mais abrangente for o repertório, mais

completa será a obra, mais econômica e mais  funcional.

Com um enfoque sistêmico através de uma abordagem sintética, o arquiteto,

embasado por seu repertório técnico conceitual, determinará as partes conceituais que
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determinarão a sua arquitetura, agregando qualidade aos rumos do processo projetual,

gerando subsistemas coerentes, já conjugados com o partido arquitetônico, para a formação

de sistema edifício com qualidade.

Esta qualidade está relacionada tanto a algum aspecto morfológico resultante de

uma proposta do arquiteto, que não será alterada em função de algum subsistema, quanto

ao desempenho do edifício pelas suas relações funcionais, que estiveram presentes durante

o processo projetual, interagindo e formando uma unidade: a arquitetura.

O arquiteto e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pedro Nosralla

Jr., em depoimento ao autor, considera fundamental um repertório técnico conceitual para

que o arquiteto possa criar com segurança e aponta uma questão muito pertinente aos

dias de hoje: que por esta discussão também passam as questões referentes à

sustentabilidade e o desafio que isto representa aos arquitetos no futuro.

Isto passa diretamente pelas questões técnicas, que necessitarão como observa o

arquiteto Pedro Nosralla Jr. de um esforço conjunto, porém o arquiteto terá que estar

preparado para fazer parte deste contexto, com propostas criativas apoiadas nas questões

técnicas de uma edificação.

É neste cenário que os sistemas prediais têm conexões diretas com o conceito de

sustentabilidade na arquitetura e urbanismo, como nos sistemas de iluminação através

da melhor maneira possível da utilização da luz natural, das prateleiras de luz, recolhimento

de águas pluviais e como efetuar o reuso desta água, dos sistemas alternativos de energia:

a energia solar, as células fotovoltáicas, o condicionamento do ar sem se fazer o uso
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mecânico necessário, sistemas de aquecimento da água, utilização e/ou a reutilização

correta dos materiais empregados.

Tudo isto gera relações morfológicas que influenciarão na forma final da edificação

e que não devem ser adicionados à medida que forem se fazendo necessários, pois

podem desconfigurar esta arquitetura, acarretando também em conseqüências indesejáveis

ao meio ambiente, ou pior ainda, talvez possa nunca estar presente, muitas vezes por

falta de conhecimento ou ter a sua aplicação incorreta. Portanto, verifica-se que repertório

técnico conceitual foi, é, e será extremamente importante para o arquiteto na composição

das relações funcionais com as morfológicas que caracterizam um edifício e seu

desempenho.
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