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O presente trabalho final de graduação teve como objetivo desenvolver uma arquitetura industrializada que pudesse ser alocada em diferentes
contextos, para que pesquisadores interessados no patrimônio natural brasileiro fossem contemplados com uma infraestrutura pensada para as necessidades próprias do trabalho de campo. O objeto proposto foi desenvolvido como
unidade complementar à infraestrutura existente em Unidades de Conservação
e leva em consideração não apenas os requisitos de um programa de necessidades específicas desse público, mas também questões técnicas e logísticas
que se mostram relevantes ao se trabalhar fora do contexto urbano. Apesar
de se tratar de um projeto com abordagem ampla, podendo ser instalado em
contextos distintos, o exercício projetual aqui apresentado consiste em um
estudo de caso, com o desenvolvimento de uma estação experimental a ser
implantada no Parque Nacional do Itatiaia.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Problematização
“Talvez nosso horizonte não seja outro senão verificar certa
pertinência na arquitetura; pertinência na leitura do problema,
pertinência da forma proposta. Decompor corretamente a situação em seus aspectos constituintes essenciais e conhecer as
propriedades da forma de tal modo que ela encarne a situação
pertinente. É nesse sentido que um arquiteto é um profissional
da forma: conhece exatamente suas consequências” (Alejandro
Aravena, 1999)
Apesar de situações diametralmente opostas, o processo projetual para a concepção de uma estrutura a ser implantada no meio
urbano ou em uma Unidade de Conservação se mostra similar em
muitos aspectos. A abordagem inicial deve ser a mesma: Entender
as potencialidades e as limitações que a localidade escolhida para a
implantação do edifício proporciona. A partir disso, estudar temas
como o entorno, história, legislação, condições climáticas entre outros tantos fatores que caracterizam o lugar. Conhecer o usuário
em potencial e investigar sua rotina, atividades e necessidades,
com o intuito responder de forma satisfatória às pessoas que vão
usufruir deste espaço. Isso, para que as escolhas formais e tecnológicas definidas na fase do projeto arquitetônico sejam condizentes
com esse contexto, de forma a respeitar o preexistente ao propor
uma nova construção.
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Existem, no entanto, diferenças importantes a serem consideradas
quando se trabalha fora do contexto urbano, começando pela inexistência de infraestrutura de qualquer tipo, como rede de água,
energia, esgoto, coleta de lixo e sistema viário. Características que
implicam que o projetista seja também responsável por encontrar
soluções viáveis para tornar o objeto autossuficiênte, investigando
assuntos que usualmente têm resposta pronta, e são tratados com
pouca relevância.
Pensar uma construção em uma Unidade de Conservação, coloca
inclusive novidades em termos de legislação e normas, que são específicas para cada local e existem para garantir o mínimo impacto à
área protegida. Projetar em um Parque Nacional implica estar atento
às questões relativas à sustentabilidade das soluções adotadas,
tanto em termos de materiais e da obra quanto da plena operação
da edificação, a fim de minimizar impactos sobre o ambiente natural.
Temas como o emprego de mão de obra e o transporte de material
também se colocam como desafio inédito, uma vez que têm baixa
complexidade em um contexto urbano. É necessário prever os impactos gerados pela obra em termos de espaço de manobra, logística
de caminhões, ruídos gerados pelo maquinário empregado e os resíduos da construção civil. Para isso, deve-se inclusive repensar os
padrões cosntrutivos instituídos e fugir dos problemas acarretados
pelas técnicas tradicionais em alvenaria e concreto. Para mitigar
impactos de ordem operacional, se mostra interessante a adoção de
tencologias proporcionadas pela arquitetura industrializada, pensa-

da para reduzir o tempo de montagem da estrutura e simplificar
o canteiro de obras. Nesse sistema, o projeto da edificação ganha
importância, uma vez que define uma série de componentes que são
fabricados offsite e levados até o local da obra para serem montados, e não mais fabricados in loco.
O desafio do presente TFG é pensar a construção na sua totalidade.
Desde o que diz respeito ao estudo do entorno, o conhecimento do
público alvo e definição do programa, passando pelo desenho de um
sistema construtivo condizente com o transporte e a mão de obra
para a montagem da estação. Para além disso, é esperado que sejam
definidas soluções em termos de infraestrutura que permitam o pleno funcionamento da base de pesquisa e propostas que simplifiquem
a sua manutenção, tudo isso sem comprometer a área protegida.
A proposta de se trabalhar fora do contexto urbano a princípio
pode parecer uma tentativa de desviar da complexidade das cidades,
das contradições do território e de temáticas recorrentes como a
desigualdade no acesso à habitação, ao espaço público e à infraestrutura urbana. O presente projeto, pensado para um contexto
distinto, isolado, abarca questões diferentes mas não menos complexas, impondo desafios inéditos, pouco explorados nas faculdades
de Arquitetura e Urbanismo. De forma instigante, demanda que seja
repensada toda uma abordagem contrutiva e implica a concepção
de uma edificação detalhada, sustentável e auto-suficiente para a
qual foi necessário reunir conhecimentos das várias disciplinas que
compõe o currículo da graduação.

1.2 Objeto
O objeto de estudo desse TFG é a potencialidade da utilização da
arquitetura industrializada em projetos fora do contexto urbano,
levando em consideração questões práticas como a logística de
transporte e o sistema construtivo em meio a um ambiente de proteção ambiental.
Dentro desse contexto o trabalho abarca assuntos relacionados à
pesquisa de campo, procurando conhecer os atores e suas necessidades, explorando o campo do “fazer ciência” fora da Universidade
e dos Institutos de Pesquisa.
A partir disso adentra-se o setor da proteção ambiental e dos
desafios de explorar o território protegido. Se mostra necessário
conhecer as características físicas da localidade e as limitações
em termos da legislação, normas, obstáculos físicos e logísticos.
Informações pertinentes sobre as quais deve-se trabalhar a fim de
propor uma infraestrutura condizente com o ambiente, sem perder
de vista a sua função.
Por último avança-se sobre o campo da construção civil e suas possibilidades construtivas. Dos métodos construtivos tradicionais às
inovações tecnológicas, passando pela escolha de materiais e pelo
desenho de um sistema construtivo que permita a materialização da
estação de pesquisa.
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1.3 Relevância e Justificativa
A relevância do presente estudo se dá graças à demanda identificada durante a fase de aproximação com o tema explorado neste
TFG. Existe um extenso grupo de docentes e alunos, de campos do
conhecimento como a Biologia, Química e a Geologia, que necessita
de infraestrutura construída em locais isolados para cumprir com
os objetivos de suas pesquisas. Algumas Unidades de Conservação
disponibilizam espaços para pesquisadores, afim de facilitar o desenvolvimento de pesquisas em seu território, no entanto, graças ao
baixo orçamento dos gestores, muitos desses espaços acabam por
não receber manutenção adequada. Nas condições atuais, o público-alvo cotado deve se submeter a situações de precariedade para
conseguir desenvolver seus trabalhos, preferindo muitas vezes não
utilizar os espaços a eles destinados.
Para evitar a construção de uma nova edificação dentro da área
protegida, tanto por falta de orçamento quanto pelo impacto ambiental associado, a administração da Unidade muitas vezes opta
pela adaptação de um imóvel existente dentro do parque para a
utlização por pesquisadores. Isso se mostra um problema para o público alvo por que as atividades típicas do trabalho de campo exigem
um programa específico que não é contemplado por uma edificação
comum. Alguns docentes necessitam de, por exemplo, um laboratório
minimamente estruturado para a condução da parte inicial da pesquisa e seria interessante poder contar com esse tipo de espaço na
Casa do Pesquisador.
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Em conversa com os possíveis usuários foi possivel identificar as principais necessidades associadas ao trabalho de campo e projetar um espaço
pensado para esse fim. O conforto dos visitantes é uma parte importante
do trabalho, principalmente pelo tempo de permanência, que geralmente
gira em torno de 3-5 dias, e pelas baixas temperaturas que podem fazer
no Parque Nacional do Itatiaia. Na atual situação, os imóveis para pesquisadores pecam pela falta de conforto, com, por exemplo, a ausência de
água quente e as vezes até mesmo de energia elétrica, que são essenciais
para a permanência de grupos na base.
Toda e qualquer pesquisa desenvolvida na estação deve voltar para a
Unidade de Conservação na forma de conhecimento sobre o território
protegido. Isso ajuda a avaliar a eficiência da área demarcada na manutenção de características biológicas, morfológicas e paisagísticas da
região. Esse domínio sobre o objeto protegido pode inclusive se converter
em investimentos para o próprio Parque, sendo a relação entre Unidade e
pesquisador mutuamente benéfica. Com isso, é interessante também para
a administração da Unidade manter uma infraestrutura capaz de receber
os grupos de forma satisfatória.
Dessa forma, o presente trabalho se justifica pela demanda existente por
uma infraestrutura de pesquisa em Unidades de Conservação que atenda
às necessidades específicas do trabalho de campo para contemplar um
grupo extenso que depende dessa infraestrutura para o desenvolvimento
de suas linhas de pesquisa.

1.4 Objetivos

nas diversas fontes utilizadas até então.

Em grandes linhas o objetivo deste trabalho final de graduação é, a
partir de uma base teórica e empírica, projetar uma estrutura capaz
de responder às necessidades do público-alvo cotado em termos
de espaços e atividades ao mesmo tempo em que se mostra construtivamente viável em um contexto adverso. Seguem os objetivos
específicos:

Projetar uma estação de pesquisa para profissionais envolvidos
com o trabalho de campo dentro de Unidades de Conservação.

Entrar em contato com o campo da proteção ambiental, encontrar
os órgãos responsáveis por garantir a escolha, demarcação e administração das áreas protegidas no Brasil.
Escolher uma Unidade de Conservação para o desenvolvimento do
estudo de caso e conhecer o ambiente em suas características morfológicas, biológicas, físicas e climáticas a fim de entrar em contato
com suas potencialidades e limitações.
Analisar o panorama da infraestrutura em termos de manutenção
e disponibilidade hoje existente no Parque Nacional do Itatiaia. Dando
foco para as facilidades destinadas aos pesquisadores.
Entrar em contato com pesquisadores a fim de investigar a rotina
e as principais necessidades do grupo em termos de espaços de
trabalho e locais de descanso em meio a uma viagem de estudos.
Elencar os requisitos de projeto para guiar a concepção do projeto
da estação de pesquisa a partir de todas as informações coletadas

Desenhar um sistema construtivo que colabore para o mínimo
impacto para o ambiente onde a base será implantada.
Facilitar a montagem, manutenção e desmontagem do sistema a
partir de peças de dimensões reduzidas encaixadas ou apoiadas.
Escolher materiais de fácil manutenção, leves e duráveis.
Desenvolver um esquema logístico de baixo impacto que permita o
transporte e montagem da estrutura projetada por meio de veículos
utilitários de carga utilizando as vias internas da administração do
Parque Nacional.
Demonstrar a adaptabilidade do sistema construtivo a outras situações de terreno e clima, a fim de garantir que a base de pesquisa
projetada possa ser incorporada em outras localidades.
Com isso, ao final do presente TFG pretende-se apresentar uma
proposta completa e detalhada de uma estação de pesquisa para
o local do estudo de caso. Para além de um sistema construtivo passível de adaptações para poder ser alocado em diferentes
localidades que possam vir a apresentar demanda que justifique a
construção de uma base de apoio ao trabalho de campo.
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1.5 Metodologia
Para o desenvolvimento do presente estudo de caso foi necessário
que primeiramente se construísse uma base teórica e conceitual a
partir de bibliografia especializada sobre as Unidades de Conservação e o Parque Nacional do Itatiaia. Para entrar em contato com
esse universo foram utilizadas como fontes principais os sites oficiais das entidades responsáveis pela manutenção e divulgação das
atividades das Unidades de Conservação no país, como o Ministério
do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio). Foram consultados os encartes do Planos
de Manejo redigidos especificamente para o PARNA Itatiaia e outros
documentos relativos à exploração turística, de pesquisa ou voltados para a educação ambiental. Ainda na seção teórica deste TFG
houve a busca por referências projetuais, visuais e tecnológicas; em
termos de espaços, mobiliário, sistemas construtivos, detalhamento
e de materiais que poderiam vir a ser empregados na proposta aqui
desenvolvida.
É pertinente chamar a atenção para a escassez de referências que
abarcassem a totalidade do programa pretendido, havendo poucos exemplares de projetos arquitetônicos completos para estações
isoladas de cunho científico nos principais meios de divulgação de
projetos de arquitetura, como a biblioteca da FAU e sites como o
Archidaily, Archello, Vitruvius e Architecture Digest. No entanto,
destaca-se como referência fundamental de inspiração e consulta,
os projetos do concurso para a Estação Antártica Comandante Fer10

raz (Brasil) realizado em 2013, cujo ganhador foi o projeto elaborado
pelo Estúdio 41. Tendo sido este o único projeto de estação científica encontrado que foi devidamente documentado e veiculado. Outra
referência importante foi um artigo produzido pelo Laboratório de
Planejamento e Projetos da Universidade Federal do Espírito Santo
(LPP/UFES) intitulado “A Nova Estação Científica do Arquipélago de
São Pedro e São Paulo: A Interferência do Ambiente desde a Implantação ao Projeto Executivo”, apresentado no IV Encontro Nacional
e II Encontro Latino-Americano sobre Edificações e Comunidades
Sustentáveis, que relata a implementação de uma estrutura isolada
similar à proposta em escala e intenção.
Para além das referências principais mencionadas acima, foram consultados projetos do escritório Natureza Urbana de infraestrutura
para Parques Nacionais e inúmeras imagens de construções de mesma escala e contexto a fim de explorar a produção arquitetônica
atual em locais de difícil acesso. Foram também realizadas buscas
setoriais por referências visuais e de projeto para cada ambiente
presente na estação, como laboratórios, espaços de convívio e dormitórios coletivos.
Para a realização deste trabalho também foi construída uma base
empírica extensa, com a realização de viagens de campo, consulta
de videos1, entrevistas com o público alvo e o próprio estudo de
caso aqui apresentado.
A viagem à campo ocorreu em 2013, quando se estabeleceu o primeiro contato com o Parque Nacional do Itatiaia. Nesse momento,

esse local ficou marcado na memória pela beleza e grandiosidade de sua paisagem incomum, impressões
que posteriormente, durante a definição do tema do trabalho final de graduação, foram resgatadas e se
converteram em potencialidades para o desenvolvimento de um projeto. Foi durante essa viagem que foi
possível realizar a documentação fotográfica, armazenada no arquivo pessoal da familia, de onde foram
recuperadas as imagens apresentadas no decorrer deste TFG.2
Ainda sobre o embasamento empírico, foram realizadas entrevistas com cinco docentes da Universidade de
São Paulo (USP) dos campos de Química (IQ-USP) e Biologia (IB-USP), envolvidos com pesquisa de campo em
Unidades de Conservação para entrar em contato com o público-alvo de uma suposta estação de pesquisa. O
intuito dessas conversas foi de conhecer os possíveis utilizadores da base proposta, assim como identificar
necessidades e coletar relatos de experiências que estes pesquisadores já haviam tido com as estruturas
destinadas à atividade científica hoje presentes nas Unidades onde trabalham.
A Norma Brasileira ABNT/NBR15.575:2013 “Desempenho das Edificações” foi utilizada como referência teórica básica uma vez que contém os requisitos construtivos e de usabilidade comuns a toda e qualquer
edificação. Esta lista inicial foi complementada com os requisitos específicos elencados de acordo com as
informações coletadas a partir da junção das buscas teóricas e empíricas realizadas para a caracterização
do ambiente e usuários específicos desta base de pesquisa. Dessa forma, foi desenvolvida uma segunda
lista de requisitos de projeto, mais completa, resultado da seção inicial deste trabalho. Com a reunião das
principais características que obrigatoriamente deveriam estar presentes no projeto, foi possível dar início
à materialização do estudo de caso, apresentado como produto final deste TFG.

1 Vídeos produzidos pela adiministração do Parque e pelos próprios
visitantes também foram utilizados
como fonte de informação sobre
diversas questões relativas à caracterização do ambiente natural e
construído no interior da Unidade.
2 Graças á pandemia de Covid-19
o Parque Nacional do Itatiaia foi
fechado para visitação e não foi
possível realizar uma segunda visita, programada para Abril de 2020
segundo o cronograma inicial deste
trabalho. Dessa forma foi necessário que meios não previstos de
obtenção de informação fossem utilizados a fim de não comprometer
a qualidade da análise do local de
implantação, essencial para a coerência do projeto desenvolvido.

Como fechamento, o estudo de caso se coloca como desafio a ser solucionado por meio de uma proposta
projetual compatível com as questões levantadas no decorrer da narrativa construída. Na qual deve ser
reunido todo o conhecimento adquirido no desenvolvimento do presente trabalho. Com a apresentação dessa
proposta, conclui-se a seção empírica da metodologia utilizada, assim como o trabalho final de graduação
para o curso de Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP.
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2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
2.1 Unidades de Conservação

12

“As unidades de conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais
relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade
de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional
e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico
existente.” (Ministério do Meio Ambiente – Unidades de Conservação)

As Áreas de Proteção Integral têm como objetivo principal a proteção da natureza segundo as características originais do ecossistema, sendo permitidas apenas atividades que fazem uso indireto
dos recursos do local, como o turismo ecológico, pesquisa científica,
educação, interpretação e consciência ambiental, entre outras. Nesse
grupo se encontram as Estações Ecológicas, Reservas Biológicas,
Parques, Monumentos Naturais e Refúgios de Vida Silvestre.

Para o pleno entendimento de algumas questões pertinentes ao
presente trabalho serão apresentadas informações relativas às
Unidades de Conservação (UCs), uma vez que o local escolhido para
o estudo de caso, o Parque Nacional do Itatiaia, faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Primeiramente é
importante ressaltar que as UCs possuem demarcação assegurada
pela legislação brasileira1 nas instâncias municipal, estadual e federal, a fim de garantir a preservação de locais estratégicos para a
manutenção e estudo do patrimônio natural nacional. Existem doze
modalidades que se dividem entre dois grupos: as de Uso Sustentável e as de Proteção Integral. As de Uso Sustentável procuram
conciliar a exploração dos recursos naturais com a preservação dos
ecossistemas enquanto que a segunda categoria se caracteriza por
uma regulamentação mais restritiva quanto ao uso dos recursos
naturais do território.

“O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.” (Art. 11 da Lei N° 9.985, de 18 de Julho de 20001.)
Os Parques Nacionais, modalidade explorada no presente trabalho,
fazem parte deste segundo grupo de interesse e são áreas cujo objetivo principal é a preservação das características morfológicas e
ecossistêmicas. Para garantir que esses objetivos sejam cumpridos,
existem os Planos de Manejo - documento elaborado especificamente para cada Unidade de Conservação após a demarcação da área
responsável pela regulamentação e indicação das iniciativas a partir
das quais a administração da Unidade deve fazer a gestão da área.

1 “A Lei 9985/00 conceitua Unidade
de Conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual
se aplicam garantias adequadas de
proteção.” ICMBio.gov.br - Ministério
do Meio Ambiente

Para a confecção desse Plano de Manejo, são reunidos diagnósticos do meio físico, biológico e social para
que sejam elaboradas as regras que delimitarão as ações dentro do território a partir da elaboração de
um Zoneamento. Esse conjunto de normas varia de acordo com as zonas propostas, que definem o grau de
proteção e a legislação específica que rege cada porção do território. Neles são especificados os pontos
onde devem ser implementadas as vias de acesso, os imóveis de infraestrutura administrativa, as áreas
intocadas de proteção integral, regiões de maior movimento turístico, e o conjunto de atividades permitidas
em cada local.
Como descrito no trecho acima da Lei 9.985 de 18 de Julho de 2000, um dos objetivos da demarcação dos
Parques Nacionais, garantido e incentivado pelas disposições dos Planos de Manejo, está a realização de
Pesquisa Científica no interior das Unidades. A partir de parcerias com Institutos de Pesquisa e Universidades, as áreas protegidas recebem um público interessado em realizar estudos pertencentes aos mais
diferentes campos da ciência em território protegido. Por serem áreas de proteção integral, elas proporcionam um ambiente de estudo com características originais, pouco modificadas pela presença do homem,
fornecendo informações específicas e preciosas, dificilmente encontradas em outras localidades, essenciais
para quem trabalha com o patrimônio natural.
A participação da comunidade científica na rotina dos Parques Nacionais está prevista em lei e deve ser
incentivada pelo setor administrativo de acordo com as diretrizes do Plano de Manejo, isso porque existem
ganhos mútuos gerados pelas parcerias entre as Unidades de Conservação e os Órgãos que promovem as
pesquisas. A Unidade recebe todo e qualquer dado ou produto gerado pelas pesquisas realizadas em seu
território e os utiliza para melhor monitorar a área, atualizar e verificar a efetividade de sua gestão;
Enquanto que a comunidade científica de lá retira recursos para o desenvolvimento de trabalhos, que vão
ao encontro dos interesses das próprias instituições. Tendo em vista a eficácia dessa simbiose, o Parque
Nacional do Itatiaia foi escolhido para a realização do presente trabalho por ser um dos Parques Nacionais
Brasileiros que recebem maior número de requisições de pesquisa atualmente2, razão pela qual se mostra
um ambiente propício para a implantação da base experimental para pesquisadores aqui desenvolvida.
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4 Número de solicitações autorizadas pelo SISBIO, por bioma brasileiro. http://www.icmbio.gov.br/sisbio/
estatisticas. Acesso em 29/01/2020.
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2 Número de pesquisas autorizadas
pelo SISBIO nas 20 Unidades de
Conservação mais pesquisadas,
segundo dados gerados até março
de 2016 - http://www.icmbio.gov.br/
sisbio/estatisticas.html. Acesso em
22/01/2020.
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Figura 02 - 10 Unidades com mais pesquisas autorizadas de 2007 a 20015 Dados ICMBio2

5 Dado retirado de entrevista com
o Professor Doutor Glauco Machado
da Faculdade de Biociências da Universidade de São Paulo

2.2 Parque Nacional do Itatiaia
“Em conferência realizada na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, em 1913, o naturalista suíço
Joseph Hubmayer defendeu o estabelecimento de um parque nacional no Itatiaia pelo inesgotável potencial
da área para a pesquisa científica, pela conveniência de sua localização entre os centros mais populosos
do país e pelas opções de lazer que oferecia.” (Encarte 3 do Plano de Manejos PARNA Itatiaia - pg.04.)
O Parque Nacional do Itatiaia é o Parque Nacional mais antigo do Brasil. Sua demarcação data de 14 de junho
de 1937, através do Decreto no.1.713 pelo então Presidente Getúlio Vargas a partir da Estação Biológica do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Desde a sua fundação a área era visada por pesquisadores vinculados
ao Jardim Botânico, parceria essa que introduziu a comunidade científica ao local e garantiu a sua atuação
ao longo dos anos. Ainda hoje cientistas se beneficiam da privilegiada localização da área, que fica na divisa
entre os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, ponto estratégico e de fácil acesso para
pesquisadores das principais Universidades do país. O Parque é hoje procurado não apenas por profissionais
de todo o Brasil como recebe anualmente uma série de requisições de pesquisa também de interessados no
exterior. Entre os anos de 2007 e 2015 foram 5353 requisições para realização de pesquisas dentro do parque,
colocando o parque como o segundo mais procurado para fins de pesquisa de campo no país.
Para além da vasta área de Mata Atlântica preservada, o parque em questão conta com uma área elevada,
onde as características de clima e vegetação a enquadram nos chamados de Campos de Altitude ou Refúgio
Vegetacional. Graças a essa diferença topográfica, vegetal e geológica fundamental, o parque é dividido
administrativamente em duas regiões: a Parte Alta e a Parque Baixa. Cada qual com o seu acesso próprio,
pelo município de Itatiaia e pela Garganta de Registro respectivamente. As áreas são conectadas apenas
por estradas administrativas e trilhas de média/longa duração, que contam com abrigos para turistas que
procuram pernoitar no Parque. Apesar de os dados estatísticos da SISBIO apontarem a Mata Atlântica como
o bioma mais procurado pelos pesquisadores que requisitam acesso aos parques nacionais com 37% dos
pedidos4, no caso do Itatiaia isso não se aplica, sendo a Parte Alta a que mais atrai grupos de cientistas5.
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Figura 04 - Morfologia vegetal característica da Parte Baixa

Foto do arquivo de família. Parque Nacional do Itatia, trilha do Morro do Couto, Junho de 2013

Foto do arquivo de família. Parque Nacional do Itatia, trilha do Morro do Couto, Junho de 2013

Figura 03 - Morfologia vegetal característica da Parte Alta

6 Dados de visitação por área do
Parque presentes no documento
gerado pelo estudo PAPP: Parque
Nacional do Itatiaia – Parcerias Ambientais Público privadas.

Segundo o Professor Doutor Glauco Machado da Faculdade de Biociências da Universidade de São Paulo
em entrevista para o desenvolvimento do presente trabalho, o Parque do Itatiaia detém uma área muito
interessante e de características pouco comuns no sudeste brasileiro, os campos de altitude, sendo esse
ecossistema único o que atrai mais pesquisadores para o Parque. Segundo ele existem outras regiões de
Mata Atlântica preservada de mais fácil acesso aos pesquisadores dos principais centros de pesquisa, fazendo com que poucos escolham ir até o Parque procurando especificamente por esse bioma para realização
de estudos de campo.
Com isso em vista, a Parte Baixa do parque atrai principalmente turistas que procuram o turismo ecológico,
com diversas opções de trilha de curta duração pela mata atlântica, mirantes e cachoeiras. Detém também
a Sede Administrativas e Sede de Visitantes, sendo uma região que concentra um maior fluxo de pessoas,
cerca de 80% do total de visitantes6. A Parte Alta por sua vez é um setor de mais difícil acesso a partir
das vias principais, atraindo principalmente pesquisadores e visitantes ocasionais, interessados no montanhismo e caminhadas de maior dificuldade. É uma região com menor intervenção humana, mas que possui
um ecossistema frágil, sendo assim, a visitação crescente pode vir a se mostrar um problema se não for
realizada de forma controlada.
Por essas e outras razões, o foco do trabalho está nesse setor elevado, tendo sido a Parte Alta do
Parque Nacional do Itatiaia a região escolhida para a implantação da base experimental. A fim de entender melhor o local e suas características, foram coletadas informações relativas aos Fatores Bióticos e
Abióticos que atuam sobre essa parcela do território para, a partir de uma análise de clima, morfologia e
vegetação, delimitar de forma mais precisa os desafios impostos ao projeto pela sua localização.
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Figura 05 - Vegetação rasteira e alforamentos rochosos característicos
dos Campos de Matacões

Foto do arquivo de família. Parque Nacional do Itatia, trilha do Morro do Couto, Junho de 2013

2.3 Fatores Bióticos e Abióticos: Parte Alta do Parque
Nacional do Itatiaia
“Itatiaia é um nome da língua Puri, que significa “pedra cheia de
picos” ou “pedra pontiaguda”. (...) O nome descreve bem o que
os nativos viam à distância quando olhavam para a Mantiqueira.
É provável que subissem as montanhas apenas esporadicamente,
por causa do frio e dos terrenos acidentados” (Drummond, 1997).7
O clima da região alta, considerando a parte mineira da UC (próximo
aos povoados de Capivara, Fragrária e Itamontes) é caracterizado
por um microclima montanhoso, que muda consideravelmente de acordo com a época do ano, conforme dados de índice pluviométrico e a
temperatura. O período de verão é caracterizado por um índice pluviométrico elevado, ultrapassando os 270mm nos meses de dezembro
e janeiro, enquanto que os meses de inverno podem contar com um
a três meses secos (menos de 50mm de precipitação), entre junho
e agosto. A altitude acarreta um problema pouco comum na região
Sudeste do país, o frio intenso, que pode chegar a temperaturas
negativas durante o inverno e conta com médias climáticas abaixo
dos 10°C considerando o ano em sua totalidade. São frequentes as
geadas e neves brandas nas regiões mais elevadas, que contam com
mínimas diárias próximas a 4°C no inverno, tendo sido registradas
mínimas inferiores a -6°C nesse período do ano8 .
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O Maciço Alcalino do Itatiaia é um local de interesse geológico que atrai pesquisadores e turmas de graduação em Geologia para o Parque a fim de estudar as formações rochosas que afloram na paisagem, moldando
o cenário único que atrai visitantes e cientistas para a região. São características desta região montanhosa as escarpas, afloramentos rochosos e campos de altitude sobre um planalto que se estende entre
os morros e picos, como mostrado na Figura 05. O local pensado para o projeto considera a implantação do
mesmo sobre os campos de altitude, com a presença de matacões em meio a regiões planas forradas por
vegetação herbácia e arbustiva de baixo porte entre as pedras.
Em termos hídricos, a Parte Alta do Parque não possui muitos atrativos de grande volume, mas abriga
nascentes de rios como o Rio Aiuruoca e o Rio Capivari, que ganham corpo ao sair da zona alta e proporcionam quedas d’agua ao se dirigirem ás partes mais baixas. O Maciço do Itatiaia é um divisor de Bacias
Hidrográficas, e os Rios que nascem ali agregam corpos hídricos de maior importância, contribuindo para as
bacias dos Rios Paraíba do Sul e Paraná8. Há no parque uma iniciativa de represamento de baixo volume nas
imediações do Abrigo Rebouças, na Parte Alta, com um pequeno potencial hidrelétrico que forneceu energia
para o local por um curto período de tempo e hoje encontra-se desativada8. Uma vez que existem nascentes
e uma preocupação crescente com a qualidade das águas na região, é importante considerar os resíduos
gerados em uma construção como a base proposta e procurar soluções para evitar a contaminação tanto
das águas superficiais quanto das subterrâneas, com a implantação de fossas sépticas ou outra modalidade
de tratamento, discutidas, posteriormente, na seção de Projeto.
A partir dessas e outras informações coletadas, analisando o local em sua totalidade, seria imprescindível
considerar em um projeto neste local soluções para as variáveis: baixa temperatura, precipitação, exposição
ao sol direto (graças à vegetação arbustiva baixa), locação da estrutura sobre terreno irregular (apesar
de majoritariamente plano), captação e tratamento de água e manejo dos resíduos sólidos. Todas essas
questões devem ser estudadas para a elaboração de uma proposta que traga conforto para os usuários ao
mesmo tempo que se mostre condizente com os desafios de um projeto responsável ambientalmente a ser
instalado em uma Unidade de Conservação.
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7 Citação retirada do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia,
Encarte 3, seção 3.1.2 - Origem do
Nome e Histórico De Criação.
8 Dados coletados no Plano de
Manejo Revisado para o Parque
Nacional do Itatiaia.

2.4 Infraestrutura de Pesquisa no PARNA Itatiaia
“Qualquer nova infraestrutura a ser instalada na Unidade limitarse-á àquela necessária para o seu adequado manejo, para a interpretação ambiental e de apoio à visitação, recreação, pesquisa
e proteção, desde que se preserve a harmonia com a paisagem e
em condições de mínimo impacto.” (Norma n°21 - Normas Gerais de
Manejo do Parque Nacional do Itatiaia, Plano de Manejo Enc.04)
Segundo o plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia (redigido em 1982 e revisado em 2014) o Parque conta com uma série de
imóveis destinados às atividades de pesquisa. Para além da sede
administrativa, que conta com dormitórios para pesquisadores e
demais visitantes administrativos e oficiais, existem os abrigos passiveis de uso científico, mas que também são abertos aos turistas
que praticam trekking e montanhismo: Rebouças, Macieira, Massena,
Água Branca e Lamego. Apesar de serem várias as estruturas que
o Parque oferece para a categoria de pesquisadores, são poucos
os locais pensados exclusivamente para esse fim, fazendo com que
a maior parte dos imóveis disponíveis não atenda de forma satisfatória as necessidades básicas da categoria para a realização de
trabalhos de campo.
Em termos de infraestrutura voltada para pesquisa, apesar de a
Parte Alta ser a região mais buscada por profissionais, a infraestrutura hoje existente para pesquisa se encontra quase que inteiramente na Parte Baixa, junto à sede de visitantes, acarretando

em problemas logísticos, como longos os deslocamentos, que levam
muitos pesquisadores a optarem pela não utilização das acomodações disponíveis.
Nesses termos, para além do local pouco conveniente onde a infraestrutura existente está implantada hoje, esses imóveis carecem
de manutenção em vários aspectos. Os abrigos Macieiras e Massena9
estão com o interior em péssimas condições, sem acesso à energia
elétrica e sendo recomendado pelo próprio site da instituição o
camping selvagem nos arredores das estruturas. Mesmo o Abrigo
Rebouças, que passou por reforma recente10 (2016), não oferece
água quente por exemplo. Esses abrigos, que seriam as estruturas
mais condizentes com as necessidades de um grupo de pesquisa em
trabalho de campo, foram pensados de forma a serem compartilhados com turistas em travessias e outros interessados. Com isso, a
pesquisa científica não é a atividade prioritária, o que acarreta em
problemas de cunho organizacional da edificação, que acaba por não
oferecer ambientes adequados para a manipulação e armazenagem
de material coletado, local propício para os equipamentos trazidos
pelos profissionais e nem acesso dos grupos por veículo.
Problemas de outra natureza ocorrem quando a infraestrutura de
pesquisa é alocada na Sede Administrativa, como ocorre com os
quartos destinados aos pesquisadores na Parte Baixa. A mistura de
funções é prejudicial para o trabalho tanto dos cientistas quanto
da administração do parque, que possuem rotinas muito diferentes e
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Figura 06 - Abrigo Macieira. Local de pernoite para
montanhistas em travessia PARNA Itatiaia.

acabam por serem inconvenientes mutuamente. Com isso, o presente
projeto considera o cenário ideal, uma Casa do Pesquisador separada
dos demais setores, projetada exclusivamente para a atividade científica de coleta e produção de conhecimento, onde os profissionais
possam realizar suas atividades, muitas vezes noturnas, de forma
independente, na mesma zona onde se localiza o objeto de estudo,
na Parte Alta.

Figura 07- Abrigo Rebouças. Local de pernoite para
montanhistas em travessia PARNA Itatiaia.
Figura 08 - Abrigo Massena. Local de pernoite para
montanhistas em travessia PARNA Itatiaia.
Vídeo mostrando a infraestrutura do Abrigo Massena. Disponível
no Youtube como: Tour pelo Abrigo Massena no PNI. https://www.
youtube.com/watch?v=RGEoK24mFRM&t=7s. Acesso em 15/06/2020
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Imagem disponível em: https://pt.wikiloc.com/trilhas-corrida-em-montanha/

Imagem disponível em: https://www.longocurso.com.br/ruybraga2018/home

Imagem disponível em:http://www.cariocadventure.com.br/agulhas_prateleiras.asp

9

Vídeo mostrando a infraestrutura do Abrigo Rebouças. Disponível
no Youtube como: Abrigo Rebouças- Após Reforma. https://www.
youtube.com/watch?v=o9cZ0C7vrxg. Acesso em 05/02/2020.
10
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3. PERFIL DOS USUÁRIOS E REQUISITOS DE PROJETO
3.1 Entrevistas com Pesquisadores
Prof. Cassius V. Stevani
IQ-USP Professor Associado
Laboratório de Bioluminescência de Fungos
Prof. Etelvino José Henriques Bechara
IQ-USP - Professor Sênior
Quimiexitação eletrônica em sistemas biológicos: Bioluminescência e Fotoquímica
Prof. Paulo Takeo Sano
IB-USP- Professor Doutor
Laboratório de Sistemática Vegetal
Prof. Glauco Machado
IB-USP- Professor Associado
Laboratório de Comportamento Artrópode e Evolução
Profa. Adriana Maria Zanforlin Martini
IB-USP- Professora Assistente
Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais
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A partir de entrevistas com docentes da Universidade de São Paulo
para conhecer mais sobre a rotina de pesquisadores em trabalho
de campo, uma série de necessidades foram identificadas em termos
de espaço, mobiliário, logística e escala. Era de interesse dessa
pesquisa entrar em contato também com as principais dificuldades
enfrentadas hoje nas diversas Unidades de Conservação para a
realização das viagens de estudo. E, com isso, coletar relatos de
experiências vividas pelos docentes e ponderar em conjunto com o
público-alvo sobre a validade da infraestrutura aqui proposta. O
intuito principal das entrevistas era traçar um panorama a partir
do qual pudessem ser estipulados os requisitos de projeto a serem
atendidos no desenvolvimento da estação experimental. Para isso,
cinco pesquisadores com laboratórios dependentes de atividades em
campo das áreas de Química e Biologia participaram do levantamento.
Foi consenso entre os entrevistados que a infraestrutura sugerida
no presente trabalho se mostra uma proposta válida que traria
incalculáveis benefícios ao trabalho de pesquisa de seus grupos.
Entre relatos de experiências pessoais e conhecimentos gerais do
campo de pesquisa como um todo, foram identificadas algumas exi-

gências comuns aos depoimentos, que foram compiladas e resumidas
no programa de necessidades a seguir apresentado.

realizar parte do procedimento em um quarto da pousada onde estava hospedado e seguir com o restante da pesquisa em São Paulo.

Primeiramente, o item que se mostrou mais importante para os
profissionais foi a presença de um laboratório funcional, mesmo
que básico, para a realização de procedimentos como a lavagem,
separação e até mesmo de parte dos experimentos no próprio local.
Hoje as atividades de campo se restringem a coleta de material
a ser transportado até o espaço do laboratório na Universidade
em São Paulo, onde a pesquisa em si é desenvolvida. Apenas uma
parcela pequena do estudo está hoje sendo realizada no próprio
local da coleta, o que se mostrou um problema sobretudo para os
professores Cassius V. Stevani e Etelvino José Henriques Bechara,
que compartilham dessa necessidade de ter um espaço para realizar
parte dos experimentos iniciais ainda durante a viagem de estudos.

“Dá pra pegar um quarto e transformar em laboratório, mas é
diferente de você ter um lugar a sério, com o equipamento todo
organizado onde você só vai lá e usa.” Cassius V. Stevani

“Eu demorei anos para fazer o que eu tinha que fazer por que não
tinha infraestrutura. E eu consegui por sorte (...) a gente isolou
na pousada e deu certo. Se eu tivesse infraestrutura desde o dia
zero eu teria demorado uma semana.” Cassius V. Stevani
O professor Cassius relata que seu projeto de pesquisa contou com
um atraso de dois anos por falta de infraestrutura de laboratório
próximo ao local de coleta. O material com o qual estava trabalhando sofria modificações com o tempo e ele não conseguia fazer o
transporte das amostras até um local equipado antes que parte de
suas propriedades fossem perdidas. Foi por acaso que ele conseguiu

Por iniciativa própria hoje ele possui um imóvel com equipamento
pessoal de laboratório nas imediações do Parque Estadual do Alto
do Ribeira, com o intuito de viabilizar a realização de parte de suas
atividades. Segundo ele, a infraestrutura proposta se mostra imprescindível e ele pessoalmente teria sido um dos beneficiados pela
sua existência.
Outro relato que vai na mesma direção da fala anterior foi a do
professor Etelvino Bechara, que também sofreu com a falta de um
local estruturado para realização dos primeiros passos da sua pesquisa. Segundo ele, o jeito que encontrou para contornar a situação
precária era alugar dois quartos quando se hospedava nas pousadas
das imediações do Parque Nacional das Emas - onde realizava as
coletas de material. O primeiro se destinava às atividades comuns de
uma pousada (como dormitório e higiene), já o segundo era utilizado
exclusivamente era para a organização das amostras e a realização
de procedimentos básicos para viabilização de seu projeto.
Ambos os pesquisadores disseram que o laboratório não precisa contar com instrumentação específica, uma vez que cada grupo
usa de procedimentos distintos e poderia transportar consigo os
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equipamentos a serem utilizados. O que se faria necessário nesse
ambiente seria a infraestrutura física, que contasse com espaço de
bancadas, tomadas, pontos de gás e de água. A presença de máquinas mais pesadas, como geladeiras e freezers, também apareceu
como um requisito, mas quanto aos outros, disseram que atualmente
existe uma variedade de itens de laboratório que são vendidos em
dimensões reduzidas no intuito de adquirirem essa mobilidade.
Os profissionais vindos do campo da Biologia possuem necessidades
distintas dos pesquisadores da química e descrevem um laboratório
básico de maneira ainda mais simples. Para esses profissionais é pequena a necessidade de equipamentos sofisticados em campo, requerendo apenas espaço para manipulação de material bruto, com cubas
específicas para lavagem (grandes e profundas), e região separada
para a realização de procedimentos mais delicados e precisos. A
presença de bancadas e de infraestrutura hidráulica e elétrica se
mostra novamente um requisito.
“Ter um laboratório é super importante, principalmente para os
grupos de pesquisa. (...) As demandas são inacreditavelmente variadas e você não deve se preocupar com os equipamentos por que
os próprios pesquisadores vão levar os equipamentos específicos
para lá. (...) Eu colocaria bancada, dois tipos de pia - uma grande
para material grosseiro e uma menor para outros usos - muitas
prateleiras, eventualmente um armário e é isso.” Glauco Machado.
Quando perguntados sobre o restante dos ambientes que tornariam
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essa estação científica funcional, nos deparamos com um programa
pouco complexo. Para além dos laboratórios seria interessante contar com local de asseio e dormitório, preparação de comida e refeitório e, por fim, um espaço de “trabalho seco” para, por exemplo,
o uso de cadernos e laptops, de preferência com acesso à internet.
Com relação ao conforto, surgiram temas como a possibilidade de
iluminação e ventilação natural, telas para evitar o contato com insetos e água quente nos banheiros, idealmente separados por sexo.
“O que a gente precisa é de um lugar para dormir, com quartos,
banheiros, (...) uma cozinha e algum lugar - a gente usa a sala da
casa de alojamento, mas isso é uma adaptação - que é um lugar
para processar os materiais que a gente coleta, tipo um mini laboratório, um espaço para trabalhar.” Paulo Takeo Sano
A rotina do trabalho de campo foi descrita como intensa e cansativa, podendo ocorrer em horários tanto do dia quanto da noite.
A quantidade de pessoas envolvidas nos grupos de pesquisa varia
bastante em número e período de estadia no complexo de acordo
com os objetivos a serem cumpridos com a viagem de campo. Após
as conversas, para fins de projeto, uma aproximação foi necessária
e um bom número para se trabalhar foi de 4 a 5 pessoas por grupo e de 3 a 5 dias de permanência. A professora Adriana atentou
ao fato de que no campo da Biologia alguns eventos climáticos ou
ocasionais podem atrair mais de um grupo de pesquisadores para o
mesmo local a fim de estudar um fenômeno sazonal. Segundo ela, o
ideal como capacidade máxima para uma base como a proposta seria

de 2 a 3 grupos simultaneamente, sendo esperada a lotação máxima
em poucas épocas do ano.
“Muitas vezes a época de coleta é a mesma (...) se tem sazonalidade no local, todo mundo vai se concentrar numa mesma época
- talvez exista uma época menos utilizada - mas normalmente
a gente encontra outros grupos quando a gente vai a campo”
Adriana Maria Zanforlin Martini
O professor Paulo Sano chama a atenção para a presença de uma
cozinha funcional na base. Para ele, um dos problemas do esquema
de hospedagem em pousada, ao qual muitos profissionais recorrem
por falta ou precariedade da infraestrutura própria dos parques,
é o de precisar sair da unidade e se deslocar até a cidade mais
próxima para realizar as refeições. Segundo ele, esses percursos
são muitas vezes longos e fazem com que a viagem perca parte de
seu propósito, se tornando ineficiente. O ideal em sua opinião seria
poder realizar todas de atividades da viagem sem precisar sair da
Unidade de Conservação, sendo a cozinha um requisito, tanto quanto
o fato de poder se assear, dormir e trabalhar dentro da estação.
Os professores Glauco e Adriana participam da coordenação da
disciplina de campo da Pós-Graduação do curso de Biociências da
Universidade de São Paulo e, não apenas enxergam a ideia como algo
imprescindível, mas trazem um outro panorama correlato que não
havia sido identificado nas pesquisas iniciais. Como mentores dessa
disciplina, contam que não apenas os grupos de pesquisa aqui anali-

sados, mas turmas inteiras dos mais de 60 cursos de pós-graduação
em Biologia no Brasil sofrem com a falta de infraestrutura de campo
nas Unidades de Conservação.
Todos os anos os docentes têm dificuldade em encontrar espaços
para a realização das atividades acadêmicas relacionadas à pesquisa
de campo nas Unidades, havendo a necessidade de uma infraestrutura de maior porte, com laboratórios, salas de aula, refeitórios
e abrigo para grupos de aproximadamente 30 pessoas ou mais,
envolvidas nessas viagens de aproximadamente 15 dias.A base aqui
proposta não vislumbra atender a toda essa demanda, mas é importante salientar que as necessidades desses profissionais vão além
do que se propõe com o projeto aqui apresentado.
Como fechamento de todas as conversas, os docentes foram questionados quanto à validade da iniciativa de trazer para dentro das
Unidades de Conservação uma infraestrutura pensada exclusivamente para as atividades de pesquisa. Foi unânime que existe uma
demanda por esse tipo de espaço e caso o mesmo estivesse disponível, seria de interesse dos mais diversos pesquisadores utilizá-lo.
“Sem dúvida eu acho [essa iniciativa] muito importante. Esse é um
fator que decide se um pesquisador vai ou não trabalhar naquele
parque, eu mesmo já deixei de ir por que não tinha alojamento
ou por que o alojamento era muito precário. Se o parque oferece
uma infraestrutura mínima ele vai atrair pesquisadores”. Paulo
Takeo Sano
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NBR 15.575:2013

3.2 Requisitos de Projeto
Com a confirmação de que se tratava de um tema de interesse a um
grupo extenso de docentes, deu-se continuidade ao desenvolvimento
do trabalho. Para guiar a concepção da estação de pesquisa, se fez
necessário elencar uma série de caracteristicas, buscando sintetizar
as funções, limitações e objetivos que se pretendiam alcançar com
a conclusão do projeto.
A Norma Brasileira ABNT-NBR15.575:2013 “Desempenho de Edificações”11 foi uma fonte importante de consulta uma vez que sua
função principal é guiar o projeto arquitetônico em diversas vertentes. Essa norma procura combinar conhecimentos de várias áreas
pertinentes tanto ao projeto e sua execução quanto ao desempenho
da edificação durante toda a sua vida útil, passando por assuntos
como a segurança estrutural, usabilidade, durabilidade e conforto.
A NBR15.575:2013 é dividida entre as vertentes Segurança, Habitabilidade e Sustentabilidade e deve ser utilizada para toda e qualquer
construção. No entanto, não é suficiente apenas por si só de abarcar todos os requisitos pertinentes a um projeto em suas especificidades, abordando apenas os requisitos gerais a todos os ambientes
construídos. Para personalizar essa lista foram necessárias que as
outras fontes de informação, tanto com relação ao lugar, quanto
aos espaços e necessidades característicos dessa base, fossem
incorporadas aos itens iniciais trazidos pela norma.
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Das pesquisas acerca do Parque Nacional do Itatiaia foi possível
reconhecer a importância de temas como o a não-perturbação do
entorno, a escolha de um sistema construtivo pré-fabricado e a
logística de transporte do material até o local da implantação da
base. Devendo itens como a leveza das partes, a dimensão das peças e a compatibilidade com o meio de transporte acrescidos a esta
lista inicial de necessidades.
Das entrevistas com os docentes tiramos informações como o perfil
do usuário, programa e as atividades a serem desenvolvidas durante a permanência dos docentes na estação. Dessa fonte pode-se
identificar itens pertinentes, como a capacidade máxima, o período
de permanência, os ambientes principais e as diversas vontades que
os entrevistados revelaram durante as conversas.
Com isso, juntando as informações coletadas ao longo de todo o
processo de pesquisa, da consulta à norma e das entrevistas realizadas, foram extraídos os “Requisitos de Projeto”. Como conclusão
da fase preliminar do trabalho, esses itens foram organizados na
tabela ao lado, a fim de servir como check-list e orientar a fase de
concepção para a materialização da estação de pesquisa proposta.
Segue organização esquemática dos requisitos de projeto e as definições projetuais que resultaram dos principais condicionantes físicos, logísticos, ambientais e psicológicos levantados:

Requisitos Adicionais - Específicos para o projeto da estação de pesquisa

Segurança Estrutural

Implantação dentro da UC

Reuso de águas

Espaço de Lavagem Externo

Segurança Contra Fogo

Metragem reduzida

Manejo de resíduos

Segurança na Utilização

Mínima perturbação do entorno

Fácil Manutenção

Local de manuseio bruto e
delicado

Estanqueidade
Desempenho Térmico
Desempenho Acústico
Desempenho Lumínico
Durabilidade e Manutenabilidae
Saúde, Higiene e Qualidade
do ar
Funcionalidade e Acessibilidade
Conforto Tátil e Antropodinâmico
Adequação Ambiental

Materiais duráveis

Armazenagem de material de
campo

Acolhimento de grupos de até
15 pessoas

Telas para insetos

Exclusivo para as atividades
de pesquisa

Laboratório funcional

Iluminação e ventilação natural

Acesso por veículos

Espaços de trabalho, repouso
convivência e higiêne

Privacidade

Separação do centro adiministrativo

Estrutura Desmontável

Espaços Coletivos

Dimensões Transportáveis

Infraestrutura elétrica, hidráulica e de esgoto

Apoiado sobre o terreno

Encaixes e apoios

Espaços Flexíveis

Edificação auto-suficiente

Montagem rápida

Cozinha completa

Pouca mão de obra

Espaço de bancada

Construção Sustentável

Conexão com a internet

Energia Solar

Água quente

11 Consulta à norma ABNT/NBR
15.575:2013 - Desempenho de Edificações no guia desenvolvido pelo
CAU-BR “Guia para Arquitetos na
aplicação da Norma de Desesmpenho
NBR 15.575”
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FATORES AMBIENTAIS
ESTAÇÃO CIENTÍFICA
IMPOSIÇÕES
DO
MEIO
E
DEFINIÇÕES
DE PROJETO Decisões de Projeto
Condicionantes
Construção térrea. Uso de paineis de madeira OSB sem
FATORES
LOGÍSTICOS
Inserção na paisagem
revestimento
externo. Esquadrias com vidro trasparente. Metálica
Condicionantes
Decisões
de acabamento
foscodee Projeto
de pintura escura
Emprego de energia
veículosvia
4x4painéis
tanto solares
para a fotovoltáicos
construção quanto
para o
Produção
(complemento
Acesso via estradas não pavimentadas
acesso
e
operação
da
estação
por gerador a diesel). Captação e reuso de águas pluviais (telhado
Energia e água potável
Dimensionamento
dos componentes
segundo
do meioda
de
de duas águas invertido).
Utilização
de águaasdedimensões
cursos hídricos
Limitação dos meios de transporte
transporte selecionado
(Munck
e
VUC)
região.
Escolha por
materiais
de fabricação
largadeescala
com uso
de
Estrutura
metálica
de chapa
dobrada.em
Placas
piso CLT.
Painéis
Limitação
recursos financeiros
Materiaisdos
construtivos
básicos
tecnologia
mercado brasileiro
sanduíche
OSB edisponível
telhas comnoisolamento
termoacústico.
Dimensionamento
de peças
poucas
pessoas.
Manejo dos resíduos
de para
formamanipulação
a protegerpor
área
envoltória.
Auxilio dodoMunck
no canteiro.
Montagem
baseada
encaixes
e
Mão de obra reduzida para montagem
Separação
lixo reciclável
a ser
recolhido
do liixoemorgânico
a ser
Manejo sustentável de resíduos
peças
apoiadas
tratado em composteiras. Esgoto tratado em fóssa séptica
localizada próxima á estação.
Materiais duráveis e componentes de substituição individual
Baixa manutenção
Estação com dimensões reduzidas e lotação máxima. Possibilidade de
Corredor externo de atenuação dos resíduos que vem das
Baixo Impacto humano
desmontagem da estrutura sem deixar resquícios no local.
expedições. Estação de limpeza externa. Depósito de material de
Limpeza
campo. Emprego de piso vinílico nas áreas molhadas.

Condicionantes
Condicionantes
Clima desfavorável: baixas temperaturas
Inserção na paisagem
Terreno: Planalto com picos rochosos.
Campos de matacões. Vegetação arbustiva
Energia e água potável
Ausência de áreas de sombreamento
Materiais construtivos
Temporadas
chuvosas ebásicos
secas
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Manejo sustentável de resíduos

FATORES FÍSICOS
FATORES AMBIENTAIS Decisões de Projeto
Decisões
de Projetode fechamento completo
Estrutura elevada do chão.
Possibilidade
Construção
térrea.
Uso
de
paineis
de madeira
OSB sem
das dependências. Uso de painéis
e telhas
com isolamento
revestimento externo. Esquadrias
com vidro trasparente. Metálica
térmoacústico.
de acabamento fosco e de pintura escura
Estrutura elevada do chão, ajustes de nível do piso. Fundações de
Produção de energia via painéis solares fotovoltáicos (complemento
concreto apoiadas sobre o terreno.
por gerador a diesel). Captação e reuso de águas pluviais (telhado
de duas
águasexterno
invertido).
Utilização
de água de cursos
hídricos da
Corredor
coberto
por prolongamento
da cobertura.
Possibilidade de abertura dosregião.
espaços internos para o exterior
Estrutura
metálica
de
chapa
dobrada.
Placas
de piso CLT. Beirais
Painéis
Utilização de veículos 4x4 para acesso
às dependências.
sanduíche
e telhas cobertos.
com isolamento
largos OSB
e ambientes
Reuso termoacústico.
de águas.
Manejo dos resíduos de forma a proteger área envoltória.
Separação do lixo reciclável a ser recolhido do liixo orgânico a ser

Manejo sustentável de resíduos

Condicionantes
Baixo
Impacto humano
Inserção na paisagem

Condicionantes
Energia e água potável
Clima desfavorável: baixas temperaturas
Materiais construtivos básicos
Terreno: Planalto com picos rochosos.
Campos de matacões. Vegetação arbustiva
Manejo sustentável de resíduos
Ausência de áreas de sombreamento
Temporadas chuvosas e secas
Baixo Impacto humano

campo.
Emprego
de piso
vinílico
nas áreas
molhadas.
Separação
do lixo
reciclável
a ser
recolhido
do liixo
orgânico a ser
tratado em composteiras. Esgoto tratado em fóssa séptica
localizada próxima á estação.
FATORES AMBIENTAIS
Estação com dimensões reduzidas e lotação máxima. Possibilidade de
Decisões de Projeto
desmontagem da estrutura sem deixar resquícios no local.
Construção térrea. Uso de paineis de madeira OSB sem
revestimento externo. Esquadrias com vidro trasparente. Metálica
de acabamento fosco e de pintura escura
Produção
de
energia via painéis solares fotovoltáicos (complemento
FATORES FÍSICOS
por gerador a diesel). Captação
de águas pluviais (telhado
Decisões edereuso
Projeto
de
duas águas
invertido).
Utilização
de água
cursos hídricos
da
Estrutura
elevada
do chão.
Possibilidade
de de
fechamento
completo
das dependências. Uso de região.
painéis e telhas com isolamento
Estrutura metálica de chapa
dobrada. Placas de piso CLT. Painéis
térmoacústico.
sanduíche OSB e telhas com isolamento termoacústico.
Estrutura elevada do chão, ajustes de nível do piso. Fundações de
Manejo dos resíduos de forma a proteger área envoltória.
concreto apoiadas sobre o terreno.
Separação do lixo reciclável a ser recolhido do liixo orgânico a ser
tratado em
composteiras.
tratado em fóssa
séptica
Corredor
externo
coberto Esgoto
por prolongamento
da cobertura.
localizadados
próxima
á estação.
Possibilidade de abertura
espaços
internos para o exterior
Utilização de veículos 4x4 para acesso às dependências. Beirais
Estação com dimensões reduzidas e lotação máxima. Possibilidade de
largos e ambientes cobertos. Reuso de águas.
desmontagem da estrutura sem deixar resquícios no local.

FATORES PSICOLÓGICOS
FATORES FÍSICOS
Condicionantes
Decisões de Projeto
Condicionantes
Decisões Incorporação
de Projeto do acesso à internet
Espaços coletivos e de convívio.
Sensação de isolamento
Estrutura elevada do
chão.
Possibilidade
de fechamento completo
nas imediações da estação.
das dependências.
de coletivos.
painéis e telhas
isolamento
Clima desfavorável: baixas temperaturas
Ambientes
mais ou Uso
menos
Nichos com
individuais
para
Necessidade de privacidade
térmoacústico.
armazenamento
e dormitório.
Mobiliário ergonõmico. Àgua quente nos santitários. Ventilação e
Estrutura elevada do chão, ajustes de nível do piso. Fundações de
Terreno: Planalto
com picos rochosos.
Conforto
iluminação natural. Telas contra insetos.
concreto apoiadas sobre o terreno.
Campos de matacões. Vegetação arbustiva
Laboratório estruturado e possibilidade de trabalho seco em mesas
Produtividade
Corredor externo
coberto porAmbientes
prolongamento
da cobertura.
ou sofá/poltronas.
flexíveis.
Ausência de áreas de sombreamento
Possibilidade de abertura dos espaços internos para o exterior
Utilização de veículos 4x4 para acesso às dependências. Beirais
Temporadas chuvosas e secas
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4. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL
4.1 Ambientes Externos
“O Engawa é um elemento que cria uma espacialidade ambígua, pois
pode ser considerado interno, já que possui uma cobertura, mas
também externo, por que além de possuir a vedação separadora,
o pavimento de madeira distingue-se do piso interno de tatami.
(...) apresenta-se como uma extensão do ambiente interno, mas
invadida pelos elementos externos: pela luz, pelo vento, pela
visão da paisagem externa. Cria-se, assim, uma zona ambivalente
de conexão, entendida tanto como externa quanto como interna,
prenhe de possibilidades de ações, isto é, uma espacialidade Ma.”
(Michiko Okano, 2007, p.68)
A edificação surge como um objeto estranho em meio à paisagem
intocada do Parque Nacional do Itatiaia. Existe a necessidade não de
apenas respeitar o ambiente físico, o terreno, o entorno, mas de
pensar em como fazer uma transição suave entre duas realidades
que se opõe diametralmente e são forçadas a conviver: a da natureza e a da construção.
Qualquer contato imediato seria abrupto. Conectar mundos distintos
requer estratégias, a construção de um meio termo, um local intermediário, onde coexistem características dos dois polos. Pensar
nessa conexão é construir uma continuidade que se transforma
e suaviza a introdução de uma intervenção na paisagem. O único
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Figura 09- Perspectiva da Casa
do Pesquisador
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Figura 10- Perspectiva da entrada do complexo.

contato físico entre os meios natural e construído é feito pelos
blocos de concreto da fundação que se apoiam sobre o terreno,
com mecanismo de regulagem de altura para ajustar o nível do piso.
Nem as escadas tocam o chão, estando penduradas na estrutura e
afastadas do solo.
Com isso, a Casa do Pesquisador surge como uma estrutura elevada,
apoiada, dois blocos simétricos circundados por um corredor externo
que liga todos os espaços. Engawa é o nome que os japoneses deram
a esse tipo de corredor, elemento de transição comumente encontrado na arquitetura tradicional do país. É um espaço sem função
específica, um “entre” capaz de absorver qualidades do dentro e
do fora, permitindo uma coexistência de elementos que facilita a
conexão entre as duas realidades.
O corredor na presente base de pesquisa foi concebido de forma a
atenuar as influências do trabalho de campo - caracterizado pelo
material orgânico - e a rotina de trabalho fino - realizado dentro
das dependências. Esse espaço é de suma importância na garantia
de que os resíduos das expedições não adentrem o ambiente interno. O corredor se mostra como o único local onde pode haver
essa coexistência, o elo que permite a desmontagem do aparato de
campo, a limpeza dos equipamentos e roupas e o deslocamento de
material bruto. As esquadrias que marcam a entrada no ambiente
interno podem ser abertas e se mesclar fisicamente com o corredor,
havendo como limitador de espaços, não uma mudança de material do
piso, mas a linha dos trilhos por onde correm as portas e isso é o
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suficiente para demarcar uma fronteira, clara, porém transponível.
O acesso a todos os cômodos pode ser feito pelo lado de fora,
um facilitador na hora do convívio. No entanto o mesmo acesso é
garantido pelo lado de dentro, graças ao frio que faz durante a
noite. Sobre esse corredor se estende uma cobertura que ultrapassa os limites das paredes da edificação, uma continuidade que
ajuda a proteger os painéis de vedação da incidência direta de raios
solares e intemperes. Mais um elemento encontrado na arquitetura
tradicional japonesa com o nome de hisashi, que significa simplesmente o prolongamento da cobertura, e que pode vir associado ao
elemento engawa.
A cobertura da Casa do Pesquisador é um telhado de duas águas
invertidas, com captação de águas pluviais por três calhas na parte central. Conta com telhas translúcidas na região de entrada e
ligação entre os blocos, para permitir a iluminação zenital direta
acrescida de entradas de luz alta também pelos vãos das treliças
nas laterais da construção.
Os painéis de vedação permitem a estruturação dos espaços internos e delimitam a fronteira entre o interior e o exterior da edificação. Formam também a estética da fachada da base de pesquisa,
com planos opacos e transparentes, revelando partes do que existe
no interior do complexo a quem observa a construção de longe, em
meio à paisagem do Parque Nacional.
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Figura 11- Fachada posterior,
acesso aos dormitórios e cozinha.
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Figura 12- Fachada Posterior.
Destaque para as portas para
o abrigo de lixo e depósito de
material de campo.
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39

LEGENDA AMBIENTES
5

1- Laboratório Ala 01

1

2- Bancada de Lavagem

4

13

3- Laboratório Ala 02

6

4- Cozinha
5- Abrigo de Lixo
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6- Depósito de Material de Campo
7- Almoxarifado
8- Lavabo
9- Sala Comum
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2

12
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12- Circulação

9

13- Dormitório 01
14- Dormitório 02
15- Sanitário 01
16- Sanitário 02
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L

ESQUEMA ATIVIDADES
LEGENDA:

4.3 Ambientes Internos: Trabalho e Descanso
- Bloco de Trabalho
- Bloco de Descanso
- Conexão

M

ESQUEMA PRIVACIDADE
LEGENDA:
- Individual
- Semi-Coletivo
- Coletivo
- Externo
- Armazenamento

Para que a Casa do Pesquisador se torne um espaço funcional, o
programa deve atender a necessidades tanto profissionais quanto
pessoais dos frequentadores, o que significa oferecer ambientes
propícios para o trabalho, asseio, e descanso dos envolvidos. Esse
tipo de programa é pouco encontrado em outras construções por
mesclar necessidades usualmente encontradas em residências com
ambientes geralmente associados à prática profissional em universidades e institutos.
O presente trabalho foi pensado para receber grupos de pesquisa,
com relações estritamente profissionais, por um tempo estipulado
em aproximadamente 3 a 5 dias. Isso significa que existe a sobreposição das rotinas pessoais e profissionais de cada um dos
envolvidos, o que coloca em questão a garantia da privacidade do
indivíduo em um local de uso coletivo. Para além da sobreposição
das rotinas íntimas entre pessoas do mesmo grupo, que compartilham da mesma rotina de trabalho, existe a possibilidade de a base
receber mais de um grupo de pesquisa de cada vez, fato que pode
causar uma segunda sobreposição de rotinas onde o problema passa
a ser a utilização conjunta dos ambientes de trabalho e descanso
por grupos com objetivos e horários distintos.
Tendo isso em vista, primeiramente foi garantida a privacidade dos
envolvidos para a rotina de sono, com mobiliário pensado para servir
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a apenas uma pessoa de cada vez, sendo o único local do programa
que é de uso restrito a um indivíduo do momento em que se chega
até a hora da partida. Nesse móvel, pensado como uma “capsula”,
o pesquisador pode colocar seus pertences no gaveteiro e fechar
as cortinas ao redor de si, encerrando assim o seu convívio com os
outros ocupantes do dormitório.
Cada dormitório conta com 8 desses móveis, funcionando de forma
semelhante a um quarto de hostel. Esse ambiente foi concebido para
responder às necessidades de dormir e armazenar itens pessoais,
assim como para garantir um espaço de refúgio do convívio. Imaginase que este cômodo seja usado não apenas durante a noite, uma
vez que as rotinas de campo podem muito bem ser noturnas. Dessa
forma, a geometria capsula também se mostra apropriada ao permitir
que cada indivíduo siga o horário que lhe for mais conveniente.
O segundo passo para a melhora do convívio foi a separação dos
dormitórios e sanitários por sexo, gerando ambientes de acesso mais
restritivos quando comparados com os outros espaços de uso coletivo completo, como os laboratórios, cozinha e salas comuns. Essa
separação veio como sugestão do docente Glauco Machado durante
a fase das entrevistas por gerar uma utilização mais confortável
sobretudo quando deve-se manejar grupos maiores, a exemplos das
disciplinas de campo da graduação e pós graduação do curso de
Biociências.
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Cada sanitário conta com um lavatório, duas cabines e um box de
chuveiro. O chuveiro tem dimensões consideráveis para permitir a
existência um espaço pensado para que a pessoa leve suas roupas e utilize o espaço também como vestiário. Existe um terceiro
banheiro de menor dimensão conectado à sala comum, para servir
principalmente os laboratórios e as dependências coletivas durante
o período de trabalho.
O terceiro estágio da concepção do programa foi garantir a convivência pacífica entre grupos distintos, pensando ambientes flexíveis
e espaços generosos. O laboratório foi projetado de forma a se ter
dois “bolsões” interligados, mas espacialmente distintos, podendo
ser utilizados para grupos diferentes ao mesmo tempo sem prejuízos para as partes. Existe também uma estação de chegada de material bruto, com bancada ampla e duas cubas fundas para lavagem e
separação de material, a fim de que a “sujeira” vinda do campo não
interfira nas atividades mais finas de quem está trabalhando nas
bancadas perimetrais. Com essa geometria, o laboratório pode ser
utilizado para 3 atividades distintas ao mesmo tempo, permitindo o
trabalho conjunto de até 7-8 pessoas confortavelmente.
Os laboratórios contam também com mobiliário específico, garantindo
superfície de manipulação, infraestrutura de tomadas, água e gás,
armários e gaveteiros, além de bancos e equipamentos fixos como
geladeira, freezer e capela. Como já comentado nas seções anteriores, os equipamentos específicos de cada grupo são trazidos pelos
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docentes que utilizam o espaço, havendo um almoxarifado e armários
com chave para guardar com segurança esse material pessoal.

putador na mesa maior ou sentar no sofá ou em uma das paltronas
para um trabalho individual.

As salas de estudo e descanso foram concebidas de formas distintas, a fim de formar um sistema de espaços de trabalho e repouso que fosse integrado, mas diverso, permitindo um fluxo natural
de pessoas e atividades. É importante que esses espaços sejam
flexíveis, podendo ser utilizados para vários propósitos ao longo
do dia. Os dois espaços têm a mesma metragem, são simétricos e
espelhados sendo o mobiliário empregado o fator que os diferencia
e complementa. A primeira sala, no bloco dedicado a atividades de
trabalho, possui um aspecto mais formal, com duas mesas grandes
cada uma com cadeiras para seis pessoas. Foram posicionadas também duas estantes metálicas nas paredes circundantes, tendo sido
este espaço nomeado de “sala de estudos” por seu caráter sóbrio
que o aproxima à uma biblioteca.

O conjunto de salas foi pensado também para os momentos de refeição, sendo as mesas da sala de estudos utilizadas como refeitório.
No entanto, a conexão entre os dois espaços permite que caso um
grupo decida comer em um horário diferente, para não atrapalhar
as pessoas que estiverem utilizando as mesas grandes, este possa
realizar a refeição na sala de descanso onde existe uma mesa menor. A ideia das salas separadas com mobiliário distinto é possibilitar que os espaços se tornem mais flexíveis, locais que permitam
que as pessoas escolham onde realizar suas atividades de forma
que o convívio seja fácil e natural. Evita-se dessa forma que haja
a necessidade de realizar uma “rotação forçada” de pessoas entre
espaços rigidamente pensados para atender a apenas um propósito.

A segunda sala, próxima aos dormitórios, tem um mobiliário mais
despojado. Conta com um sofá de três lugares, duas poltronas
e uma mesa redonda com quatro cadeiras. Foi pensada para ser
principalmente um ambiente de descanso e de reuniões. No entanto
pode também servir de complemento à sala de estudos e ampliar
aquele espaço ao abrigar as mesmas atividades desenvolvidas lá. É
interessante que o “trabalho seco” -desvinculado das dependências
do laboratório- possa ser feito em diferentes condições, cabendo
ao indivíduo decidir se para ele é mais confortável utilizar o com-

A cozinha comunitária, conectada à sala de estudos por uma porta
simples, conta com equipamentos comuns como fogão, pia, micro-ondas e duas geladeiras. Conta também com bancada de preparação de
alimentos, armários e gavetas. O ambiente é suficientemente espaçoso para permitir que 2-3 pessoas o frequentem ao mesmo tempo
e, como se trata de uma região utilizada em momentos pontuais
do dia, não se mostrou necessário que tivesse maior capacidade.
É interessante apontar que quando grupos maiores se deslocam
para campo por períodos longos, geralmente contam com equipes de
cozinha que organizam as refeições, não havendo a necessidade de

que cada pessoa cozinhe individualmente. As entrevistas mostraram também que é vista como “perda de tempo” a preparação de
alimentos durante a viagem de campo, sendo solução levar pratos
rápidos ou já prontos.
Para completar o programa da presente edificação, existem dois
ambientes de uso secundário: o depósito de material de campo
e o abrigo de lixo. São áreas de extrema importância para o bom
funcionamento de um local coletivo, garantindo a manutenção de um
ambiente organizado e limpo. Aspecto de suma importância ao recuperar a função primordial da existência da casa do pesquisador: servir de apoio a excursões de cunho científico em território natural.
As saídas de campo acontecem em todas as condições de clima,
temperatura e terreno, sendo essencial que os equipamentos da
coleta, roupas e calçados utilizado sejam devidamente lavados, secos e guardados para evitar carregar resíduos para a dentro da
área coletiva. Para auxiliar nesse sentido foi pensada uma estação
de lavagem externa próxima ao depósito de material, com uma mangueira encaixada embaixo da estrutura que permite uma primeira
higienização ainda do lado de fora. Um local pensado para pendurar
itens e roupas molhadas também se encontra na fachada de fundos,
do lado de fora dos dormitórios com acesso pelo corredor perimetral
externo.
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Figura 13- Sala de estudos e
refeitório
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Figura 14- Sala de convivência
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Figura 15- Vista frontal do
Laboratório
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Figura 16- Vista lateral do
Laboratório
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Figura 17- Cozinha coletiva
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Figura 18- Dormitório com mobiliário individual
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5. SISTEMA CONSTRUTIVO
5.1 Arquitetura Modular e Pré-Fabricada
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Com as atividades a serem desempenhadas devidamente identificadas
e tendo sido o programa de necessidades espacializado, se tornou
prioridade a materialização deste espaço segundo os requisitos de
projeto. O local de implantação do projeto se mostrou o principal
limitante no momento de pensar o sistema construtivo a ser empregado na estação de pesquisa. Dadas as circunstâncias, foi feita a
escolha por se trabalhar com a arquitetura modular e pré-fabricada.

Pensando nesse cenário, se mostra mais adequado que o objeto
seja concebido e construído no sistema off-site, o que significa
que o local de produção e o de execução da obra estão separados
espacialmente. Nesse formato, a produção seria gerida por fábricas especializadas em seus galpões, contando com um sistema de
transporte para que apenas a montagem dos componentes seja feita
in loco.

A construção de um edifício convencional no interior de uma Unidade
de Conservação pelos métodos construtivos tradicionais se mostra
impróprio, havendo hoje outras opções em termos da tecnologia
construtiva que melhor respondem aos desafios impostos pela localização. Os métodos construtivos tradicionais, em alvenaria ou
concreto, geralmente necessitam de mão de obra numerosa, possuem
longo período de execução e tem grande impacto sobre o entorno
em termos de espaço de manobra, estocagem, ruído e resíduos;
características que podem não ser problema para centros urbanos,
mas que são extremamente prejudiciais à uma região protegida. Por
se tratar de uma construção em um ambiente com características
e limitações próprias, deve-se contar com soluções adequadas em
termos construtivos a fim de reduzir ao máximo os impactos ao meio
físico e a perturbação do entorno.

“A nova meta seria a produção industrial de casas de moradia em
larga escala, que seriam fabricadas, não mais no canteiro de obra,
mas dentro de fábricas especiais, em partes isoladas passíveis
de montagem. As vantagens desse tipo de produção cresceriam
à medida que se aumentasse as possibilidades de montagem das
partes pré-fabricadas no próprio canteiro de obra, por meio de
processos de construção a seco (...) removeria os transtornos
advindos da umidade e perda de tempo que o velho processo
aquoso de construção com argamassa e reboco acarreta.” Gropius
em “Bauhaus: nova arquitetura”, 1929.
A construção a seco é benéfica, não apenas ao projeto em questão, mas para o processo da construção civil como um todo. Isso,
por deixar de depender de aspectos climáticos, recursos hídricos e
passar a contribuir para a rapidez da obra, uma vez que se torna

dispensável o tempo de espera de cura de peças moldadas no local em, por exemplo, concreto. Com isso em
vista, adota-se um sistema inteiramente pensado para ser rápido e prático, sendo investido maior tempo
na concepção e produção dos componentes, mas menor tempo para a montagem da estrutura a partir do
momento no qual se encontram todas as peças juntas no canteiro.
Com todas as peças e encaixes previamente detalhados, há menor chance de erros que acarretem práticas
de improviso, fato que garante que o produto pretendido seja entregue de forma condizente com o que
o projeto especificou. Outro fator é a garantia da qualidade dos componentes produzidos pela indústria,
submetidos a fiscalização constante de órgãos de controle. Dessa forma, caso o projeto seja bem feito, a
construção em si é facilitada e a qualidade da estrutura como um todo é certificada.
Uma outra característica importante do esquema off-site é a simplificação do canteiro de obras em termos
de extensão, complexidade e maquinário. Uma vez que a produção se dá em fábricas, a função do canteiro
se reduz a receber, organizar e estocar peças enquanto estas esperam para serem incluídas na estrutura.
Caso haja a preocupação do projetista com a dimensão e com peso dos componentes da estrutura, é possível controlar inclusive a quantidade de pessoas ou o tipo de equipamento necessário para seu manuseio.

Números retirados da pesquisa
financiada pela FINEP - Financiadora
de Estudos e Projetos do Ministério
da Ciência e Tecnologia, intitulada
“Alternativas para a redução do
desperdício de materiais nos canteiros de obras” (1998), envolvendo o
ITQC – Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade na Construção
Civil, o Departamento de Engenharia
de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – (PCC-EPUSP) e pesquisadores
de mais 15 universidades nacionais.
Material disponível em: http://perdas.pcc.usp.br
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No caso do presente projeto, questões como o ruído e a geração de resíduos se mostram extremamente
relevantes. O ruído emitido pela montagem dos componentes é muito menor do que o gerado na produção
dos mesmos, fato que colabora para a adoção dessa tecnologia construtiva neste estudo de caso. E quando
analisados os índices de resíduos gerados pela construção civil convencional, os números são astronômicos.
O entulho gerado pela construção civil, (resíduos de construção e demolição) é responsável por cerca de
50% do lixo sólido urbano no Brasil, sendo que o desperdício de material em obra varia, mas pode chegar
a números como 21% em tijolos cerâmicos, 9% do concreto e aço e 22% em placas de piso12. Os acréscimos
nos custos se aproxima dos 10% e é um cenário conhecidamente problemático, que gera críticas ao sistema
construtivo como um todo - panorama incompatível com a proposta de uma arquitetura que procura colaborar com a sustentabilidade e gerar o mínimo impacto possível ao entorno.
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Seguem algumas das conformações possíveis para o projeto da estação científica seguindo o sistema construtivo desenvolvido:
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A modularidade é um artifício que está associado à produção industrial de componentes para a construção civil do qual a arquitetura
tira proveito desde a escalada do movimento moderno. Os primeiros passos tomados em direção a uma arquitetura industrializada
sofreram críticas pela suposta limitação criativa que impunha aos
projetistas que se encontravam na impossibilidade de soltar o traço
e criar formas orgânicas ou espacialidades diversas. No entanto, com
o avanço tecnológico da parametrização digital e graças à normatização e coordenação da produção industrial de componentes para
a construção civil, trabalha-se para alcançar a plena liberadade
criativa no contexto da arquitetura industrializada. O objetivo é
atingir a completa compatibilização entre diversas linhas de produto vindas de diferentes fabricantes com o intuito de expandir as
opções do projetista e criar sistemas abertos, onde, a partir das
mesmas peças seja possível confeccionar produtos distintos em
forma e função.

4,00

4,00

Para esse estudo de caso, por se tratar de uma proposta pensada
para se encaixar em diferentes contextos, a possibilidade de realizar modificações espaciais no projeto base é de primeira importância.
A estação de pesquisa apresentada anteriormente se adequa às
características climáticas e morfológicas da Parte Alta do Parque
Nacional do Itatiaia, o que significa que provavelmente, em sua totalidade, talvez não seja adequada à uma Unidade de Conservação no
Pantanal ou na Caatinga. Com isso em vista, se mostrou importante
criar um sitema construtivo que permitisse adaptações, tanto em
termos da configuração espacial, com a expansão ou redução dos
ambientes, ou de substituição de peças. Para atender a esses re-

quisitos, deveria ser pensado um sistema construtivo que permitisse
a liberdade formal e espacial a partir de uma série de componentes
estruturais e de fechamento que se utilizasse dos mesmos encaixes
e fossem múltiplos de uma mesma dimensão inicial. Com isso, seria
possível criar variações do projeto apresentado segundo demandas
locais, com, por exemplo, uma estação de menor escala e capacidade
ou outra que necessitasse de mais espaço de laboratório.

12,80

A arquitetura pré-fabricada também mantém índices de desperdício
de material durante a produção dos componentes e existe campo
para aperfeiçoamento nesse sentido, como há em qualquer processo
industrial. No entanto, é interessante chamar a atenção para uma
diferença crucial com relação ao panorama de desperdício traçado
para a construção civil comum. Os resíduos gerados nas fábricas
são manejados ainda nos galpões, não havendo o transporte de
material supérfluo para o local de implantação da obra. Com isso, o
canteiro se mantém limpo e não existe a necessidade de escoamento
de um grande volume de resíduos na fase de montagem da estrutura e finalização da obra. Esse detalhe que diferencia os padrões de
desperdício de material é extremamente importante para o estudo
de caso, sendo a arquitetura industrializada favorável ao objetivo
de garantir o menor impacto possível à área protegida.
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B
LEGENDA DESENHOS
A- Modulação do Sistema

C

B- Perspectiva
C- Planta Baixa
1,00

D- Corte Transversal
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5,00
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Esta proposta de reorganização espacial leva em consideração
uma maior escala para o edifício. Nesse esquema, o módulo principal foi replicado lateralmente, se unindo a outros de mesma
dimensão. Nessa configuração é possível a abertura de pátios
internos e a abertura de mais ou menos salas fechadas para o
desenvolvimento da planta.
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PROPOSTA MAIOR ESCALA:
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Figura 19 - Estrada de acesso à Parte Alta do PARNA

G

H
F

LEGENDA DESENHOS

PROPOSTA MENOR ESCALA:

F - Perspectiva

Esta proposta de reorganização espacial leva em consideração
uma menor escala para a estação de pesquisa e tem capacidade
para oito pesquisadores. É composta por dormitório, banheiro,
cozinha, espaço de estar e laboratório. Utiliza do mesmo sistema
construtivo da proposta inicial, tendo como partido a utilização
de apenas um dos blocos da estação principal.

G- Elevação Frontal
H- Elevação Lateral
I- Planta Baixa
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A construção dentro de uma Unidade de Conservação se mostra um
grande desafio em todos os sentidos. Principalmente pelo acesso
dificultado por estradas não pavimentadas e a inexistência de infraestrutura urbana de qualquer tipo: hidráulica, elétrica, saneamento, coleta de resíduos e acesso ao sistema viário. Coloca-se
então como questão central a logística do transporte dos componentes da construção para o local da implantação da base.
Dentro do Parque Nacional do Itatiaia existem estradas destinadas
às atividades turísticas e existem as vias exclusivas, utilizadas
pela administração da Unidade. Com a autorização para realização de
pesquisas no interior da área, os pesquisadores podem usar essas
rotas alternativas. O regulamento permite que a base possa se
localizar no interior do parque por se tratar de uma infraestrutura
de pesquisa, pensada para receber e abrigar apenas os pesquisadores e suas rotinas de campo, isolados dos demais visitantes e fora
do centro administrativo. Dessa forma, uma boa localização para a
estação de pesquisa é próxima de uma dessas vias administrativas,
permitindo tanto a chegada dos carros dos pesquisadores quanto os
veículos encarregados do transporte das peças.
No entanto, apenas veículos com tração nas quatro rodas conseguem avançar pelo parque e deve-se levar isso em consideração na
definição do tipo de veículo que será empregado para o transporte

Foto do arquivo de família. Parque Nacional do Itatia, estrada de acesso ao Parque, Junho de 2013

5.2 Logística de Transporte
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dos componentes da base. O modelo do veículo é essencial, uma vez
que o tamanho e capacidade são fatores de limitação de desenho, e
devem ser levados em consideração para o projeto e dimensionamento das peças a serem empregadas na construção. Para além da tração nas quatro rodas, esse veículo deve contar com um guindaste
veicular, para auxiliar os responsáveis pela montagem no manuseio
de itens mais pesados, como parte da estrutura primária, painéis
de fechamento, esquadrias e mobiliário. A partir dessa demanda foi
selecionada a linha de caminhões Munck, cujas características são
especificadas a seguir.
Apesar de Munck ser o nome de uma empresa Norueguesa fundada
nos anos 1960 e presente no Brasil hoje, o nome se popularizou pelo
setor e a linha de caminhões que contam com guindastes hidráulicos
embutidos passou a ser conhecida também por Munck. Essa modalidade de veículo é majoritariamente utilizada para o transporte de
cargas e revolucionou a construção civil, possibilitando trabalhar em
locais confinados com grandes pesos, distâncias e alturas. Se diferencia dos guindastes convencionais pela mobilidade, pois não existe
restrição de tráfego em rodovia, possibilitando a atuação em locais
a grandes distâncias. É capaz de trabalhar com até 25 toneladas nos
modelos de maior porte e existem cerca de 10 veículos que variam
em dimensão e capacidade, com o menor capaz de erguer até 4,5
toneladas e contando com 10m de alcance, enquanto que os modelos
maiores chegam até os 30m. São empregados muitas vezes na logística das fábricas de pré-fabricados quando se mostra necessário
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que materiais de maior carga sejam transportados e montados em
outras localidades.
Dados os objetivos do presente trabalho, por se tratar de uma estação científica de pequena escala, seria ideal que um caminhão de
pequenas dimensões fosse utilizado, sendo esse o responsável pela
primeira parte do transporte, e permanecendo no canteiro para a
movimentação de itens pesados trazidos por outros veículos posteriormente. Não é necessário que vários caminhões desse tipo sejam
empregados na logística, sendo assim, outros modelos de caminhão
foram considerados para o restante da operação, trabalhando em
conjunto com o Munck.
Para essa segunda modalidade de veículo, os veículos urbanos de
carga (VUCs) se mostram opções interessantes. São caminhões de
pequenas dimensões, com capacidade de carga de até 3 toneladas. É
uma categoria de veículo que deve respeitar medidas de largura até
2,2m e 6,3m de comprimento podendo inclusive circular por áreas
urbanas. Dessa forma, o ideal para o presente exercício seria que
duas modalidades de veículo fossem consideradas na logística de
transporte e montagem das peças pré-fabricadas e do mobiliário
para o local de implantação da base.
Para efeitos de estudo, a fim de estipular a quantidade de caminhões empregados no deslocamento das peças da estrutura física
da base, foram escolhidos os volumes de carga de cada uma das
modalidades de veículo, ambos de pequeno porte.

CAMINHÃO MUNCK
Dimensões do compartimento de carga:
2,20x5,50x1,0m

CAMINHÃO VUC
Dimensões do compartimento de carga:
2,20x5,50x3,50m

Com as dimensões dos compartimentos de carga em mãos, foi possível projetar as peças do sistema construtivo da base, atentando
sempre às medidas do vagão afim de não ultrapassar os limites físicos do compartimento. Após desenhar e quantificar os componentes,
foi necessário organizar as peças nos veículos para uma estimativa
mais fiel da quantidade de caminhões empregada na operação em
questão, tendo como resultado (para a estrutura da base, sem o
mobiliário) um total de um Munck e cinco VUCs. O Munck foi cotado
para ser o primeiro veículo a se deslocar para o parque, levando
peças da fundação e pilares, e permanecendo no local para o auxílio
posterior nos encaixes de peças pesadas trazidas pelos VUCs.
A organização dos componentes nos caminhões se deu de acordo
com a ordem de montagem dos mesmos na estação de pesquisa. O
primeiro caminhão, como mencionado acima, seria responsável pelo
transporte dos blocos de fundação, dos pilares metálicos e de parte
da estrutura secundária do piso. O segundo caminhão (VUC) seria
responsável pelo transporte das vigas, escadas, placas de piso e
o restante da estrutura secundária. Os dois caminhões seguintes
estariam encarregados exclusivamente do transporte dos diferentes
tipos de painéis de fechamento, que viriam inclusive no terceiro
caminhão dessa sequência, onde dividiriam espaço com as primeiras
telhas. O último VUC traria para o canteiro o restante das telhas
e a estrutura do telhado.
Segue esquema da ocupação dos compartimentos de carga:
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Figura 20- Elementos construtivos a serem empregados na
montagem da estrutura física
da casa do pesquisador
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Figura 21- Estudo de volume
para transporte das peças
até o local da montagem da
estrutura
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5.3 Infraestrutura: Energia, Água e Resíduos
“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade
de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.” (Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987).
Parte crucial da proposta apresentada para a estação de pesquisa
diz respeito a sua adequação como infraestrutura interna à uma
Unidade de Conservação. Essa adequação se dá em vários campos,
com destaque para a redução dos impactos ambientais, não apenas
os gerados pela construção em si, mas pela sua plena operação.
Questões como a geração de energia, captação de água e o recolhimento e destino de resíduos sólidos e líquidos são temas centrais
que devem ser contemplados em um projeto que tem por pressuposto estar atento às questões relativas à sustentabilidade.
Primeiramente, é necessário que haja energia elétrica para que a
base possa funcionar segundo seus objetivos. Essa energia seria utilizada basicamente para a iluminação, tomadas e chuveiros.
Seguindo os princípios de sustentabilidade adotados para toda a
concepção da estação, seria interessante que a energia a ser consumida pelas atividades ali desenvolvidas fosse gerada a partir de
uma fonte limpa, renovável, silenciosa e autossuficiente. A impossibilidade de conectar a base a uma rede de distribuição de central
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de energia impõe que a geração seja feita no próprio local, existindo
algumas opções de tecnologia energética no mercado capazes de
suprir essa necessidade.
A geração de energia solar a partir de painéis fotovoltaicos se
mostra uma boa solução para ser aplicada na estação. Sua utilização vai ao encontro das características do local de implantação da
base, que conta com uma alta incidência solar e com área disponível
para receber o equipamento necessário, tanto o de captação (painéis fotovoltaicos) quanto os geradores (abrigados no entreforro
da estrutura).
No entanto, é arriscado contar apenas com uma fonte de energia,
sendo ideal trabalhar sempre com um sistema conjunto, a fim de
evitar o desabastecimento em casos de avaria, épocas de baixa incidência solar ou pelo aumento brusco no consumo de energia dada
uma situação extraordinária. Dessa forma, como fonte secundária,
foram adotados os geradores a diesel, a serem acionados ocasionalmente, apenas em momentos quando o sistema principal não se
mostra suficiente.
A captação de água para a utilização na estação é também uma
questão importante a ser discutida nesta seção. A Parte Alta do
Parque Nacional do Itatiaia é banhada por uma série de cursos hídricos como o Rio Airuoca, Rio Preto e o Rio Campo Belo. Também existe
na região do Planalto do Itatiaia uma série de nascentes que dão

origem à diversos alagados rasos, aflorações pontuais que levam à
formação de lagoas isoladas ou ligadas aos cursos de maior volume.
Segundo estudo realizado para a confecção do Plano de Manejo,
presente no Encarte 3, sobre a qualidade das águas no interior do
Parque, foi constatado que todos os pontos coletados na Parte Alta
são próprios para o consumo humano. Com isso, seria possível prever que uma dessas lagoas fosse utilizada para o fornecimento de
água a ser utilizada na base, não havendo a necessidade de cavar
poços para buscar água no subterrâneo.
Como se trata de uma região que conta com uma temporada de alta
precipitação, faz sentido pensar em um sistema de coleta de águas
pluviais para reuso, a fim de complementar o sistema de captação descrito anteriormente. O formato da cobertura permite que a
água siga para as calhas na parte central da estrutura, onde se
encontram os condutores verticais que levam para um reservatório
embaixo das placas de piso. Essa água pode não ser própria para
o consumo direto, podendo haver na cobertura algum contaminante,
sendo mais prudente a sua utilização para atividades secundárias.
Dentre essas, se encaixam a limpeza dos espaços, a lavagem de
material de campo e calçados e o acionamento das descargas. O
emprego desse recurso acaba reduzindo de forma significativa o
uso das águas provindas da lagoa, contribuindo para o aumento do
quesito da sustentabilidade do sistema como um todo.
Por último, é interessante pensar no sistema de recolhimento e

destino de resíduos, tanto do esgoto quanto do lixo gerado pelos
ocupantes durante a permanência no espaço. Dentro do programa
de necessidades da estação de pesquisa está previsto o cômodo
“abrigo de lixo”, fora das áreas comuns, onde deve ser estocado
o resíduo sólido gerado até ser recolhido. O lixo inorgânico deve
ser separado segundo os materiais para reciclagem, categoria de
resíduo que deve ser recolhida pela administração do parque. É interessante que seja estipulada uma ronda de coleta para que o esse
material seja destinado às empresas ou cooperativas de reciclagem.
Caso não seja possível para a gestão da unidade prever uma ronda
com esse propósito, todo e qualquer lixo produzido deve ser levado
para fora da Unidade pelos próprios usuários ao término da estadia.
Para os resíduos orgânicos, existiria a possibilidade da manutenção
de uma composteira nas imediações da base, no entanto, por ser
um ambiente coletivo e com frequentadores diversos, é possível
que os esforços a favor da compostagem não sejam efetivos. Essa
prática não é tão difundida quanto a separação para a reciclagem
e não cabe a fiscalização das práticas dos visitantes para garantir
a utilização correta desse sistema. Para facilitar a convivência e a
rotina dos ocupantes da estação, talvez seja mais realista pensar
no descarte comum, como uma das categorias de separação de material, a ser recolhido pela administração junto com coleta sugerida
para o material inorgânico.
O esgoto gerado na estação de pesquisa deve ser tratado a partir
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da instalação de uma fossa séptica ou de um reator anaeróbio compartimentado (RAC). Esse tipo de sistema foi adotado pela impossibilidade de fazer a junção com a rede de coleta utilizada nos meios
urbanos para destinação de resíduos líquidos. Ambos os sistemas
apresentados possuem as mesmas características básicas, sendo
indicados para as mesmas situações segundo o fluxograma apresentado no documento “Tratamento de Esgotos Domésticos em Comunidades Isoladas”, elaborado por docentes da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) em parceria com a Sabesp. Esses sistemas
permitem o tratamento do conjunto de águas negras e cinzas no
próprio local, não necessita de pré-tratamento, são de baixa manutenção e a disposição final dos líquidos pode ser no próprio solo
por meio de um sumidouro ou vala de infiltração.
Com isso, foram definidas as principais decisões projetuais que compõe a infraestrutura básica de energia, água e esgoto a ser empregada na base de pesquisa. Apesar de se tratar de uma abordagem
inicial, devendo haver um estudo mais aprofundado em termos de
dimensionamento e aplicabilidade dos sistemas sugeridos no contexto
do Parque, esse panorama permite uma análise mais profunda dos
reais impactos ambientais que uma edificação desse porte tem no
entorno quando opera em pleno funcionamento. Iniciativa essa que
colabora para que o exercício projetual se torne mais completo e
realista, cumprindo com os objetivos de um TFG.
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5.4 Materiais utilizados
Para a escolha dos materiais empregados no sistema construtivo
desenvolvido foram levadas em consideração qualidades que vão de
encontro com os requisitos de projeto, como a estanqueidade, durabilidade, rigidez, leveza e disponibilidade. Também foi atentado ao
fato de que a estrutura será implantada em um local de vegetação
baixa, sendo interessante que os materiais externos colaborem para
que a base se mescle da melhor forma possível com a paisagem,
dando preferência às fibras naturais aparentes e montantes metálicos pintados em tons escuros.
A estrutura principal foi idealizada com componentes metálicos, de
perfil de chapa dobrada, tratamento de galvanização e acabamento
em pintura escura, visando sobretudo a leveza e durabilidade dessa
solução. Os painéis a serem utilizados na vedação são constituídos
de uma sobreposição de camadas de placas de OSB (Oriented Strand
Board) com tratamento de hidrofóbico de superfície e isolamento
termoacústico interno em isopor (EPS). A cobertura conta com uma
estrutura metálica seguindo o mesmo padrão do restante do complexo, onde telhas tipo sanduíche de aço galvanizado e isolamento
termoacústisco em poliuretano (PU) ou isopor (EPS) são fixadas nas
vigotas metálicas da estrutura secundária, presentes tanto na cobertura quanto no piso, permitindo elevar a estrutura do chão. As
placas do assoalho são do material CLT (Cross Laminated Timber),
com espessura de 60mm e dimensões que variam modularmente se-

gundo as medidas dos ambientes. Por fim, a fundação foi pensada
a partir de blocos de concreto superficiais, capazes de se apoiar
sobre o terreno natural a fim de evitar movimentações de terra
em área protegida. Sobre essa base de concreto está posicionada
uma peça que permite a regulagem da altura dos pilares, a fim de
permitir o nivelamento do assoalho apesar das irregularidades do
terreno.
As esquadrias utilizadas contam com moldura metálica de chapa
dobrada e bandeiras de chapa simples com o mesmo tratamento de
superfície e acabamento em pintura empregado na estrutura principal. Os vãos recebem portas do mesmo material e folhas de vidro
para garantir a conexão com o ambiente externo. A fim de permitir
a constante entrada de luz e ventilação natural foram posicionadas,
molduras com tela para insetos em cada uma das aberturas e telhas transparentes na porção central do complexo para iluminação
zenital.
Os revestimentos internos são somente empregados nas áreas molhadas, deixando os materiais anteriormente apresentados, tratados
com proteção de superfície adequada, aparentes quando não há
necessidade de impermeabilização permanente ou cuidados especiais.
Para os laboratórios, as placas de piso e paredes devem ser revestidas com rolo vinílico cinza claro, emendando os planos mencionados
para facilitar a limpeza com um acabamento curvo nas quinas. Esse
detalhe foi pensado com o intuito de apresentar uma solução leve,
impermeável e de fácil limpeza. Para o trabalho de biólogos se mos-

trou importante que pisos e bancadas sejam livres de qualquer tipo
de padrão característico de pedras e fibras naturais que acabam
por atrapalhar o manuseio de amostras finas. Por isso a escolha
da cor cinza claro para o vinílico e acabamento em aço inox para
as bancadas. A mesma solução de revestimentos pode ser utilizada
para as superfícies dos sanitários, cozinha e ambientes que recebem certa carga de resíduo como o abrigo de lixo e o depósito de
material de campo.
A relação de materiais aqui apresentada procura combinar as necessidades exigidas pela implantação da base em uma reserva ambiental, com as características intrínsecas dos diversos componentes
disponíveis no mercado. O desafio nesse momento foi fugir das
pré-concepções que respondem bem ao ambiente urbano padrão e
focar na inovação tecnológica direcionada para a funcionalidade dos
materiais em um ambiente diferente, que lida com questões próprias
como o mínimo impacto, a logística de transporte e montagem, o
clima extremo e a baixa manutenção.

Figura 22- Materiais utilizados no projeto. Imagens trazem respectivamente: 1- Compensado OSB; 2- Placa CLT; 3- Rolo vinílico; 4- Perfis
Metálicos com acabamento em pintura; 5- Bloco de concreto.
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Detalhe 01 - Fundação constituída por sapatas pré-fabricadas de concreto, dotadas de nichos metálicos que recebem os pilares

5.5 Detalhamento Construtivo
Para garantir a exequibilidade desta iniciativa, uma parte importante
do projeto foi o detalhamento das peças e dos encaixes dos componentes da base. Para o melhor entendimento dessa seção, será
apresentado um breve texto explicando o sistema como um todo
seguido de uma série de imagens que ilustram tanto as peças em si
quanto a forma como se conectam.
A montagem da estrutura tem início pelo posicionamento das fundações, que são simplesmente apoiadas sobre o terreno natural. São
blocos de concreto munidos de um conector metálico que recebe e
estabiliza os pilares. Existe também um mecanismo que permite ajustar a fixação dos mesmos em diferentes alturas, a fim de permitir o
devido nivelamento das vigas e consequentemente do piso. As vigas
são fixadas nos pilares a uma determinada altura do chão e possuem
reentrâncias pensadas para permitir o recebimento de elementos
individuais como as escadas, painéis e as estruturas secundárias de
piso e telhado.
Existem canaletas cavadas na própria seção da viga para a fixação
dos painéis de vedação e divisórias que são encaixados e presos por
parafusos de topo. Esse sistema existe tanto nas vigas inferiores
quanto nas superiores, garantindo a estabilidade e rigidez ao sistema. As estruturas secundárias são posicionadas segundo gabarito
também esculpido na própria viga, com elementos nas duas direções
com cruzamento coplanar formando uma grelha sobre a qual são
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Detalhe 02 - Encaixe da estrutura secundária do piso nas vigas. Cruzamento coplanas formando grelha.

apoiadas as placas de piso e telhas da cobertura. Os componentes
desse sistema são idênticos para ambas as situações. O prolongamento da estrutura, que apoia tanto o corredor perimetral quanto
os beirais da cobertura, é constituído de peças que se encaixam
perpendicularmente sobre os pilares da estrutura principal, dando
suporte às placas de piso externas e permitem a continuidade no
plano das telhas.
A inclinação da cobertura é garantida pelas treliças metálicas que
se estendem de ponta a ponta da estrutura, dando o formato da
base. No entanto, esse elemento que supostamente seria contínuo
teve que ser dividido em componentes de menor tamanho para facilitar tanto o transporte quanto o seu manuseio. Os pilares avançam
para além da altura dos painéis de vedação e permitem uma fixação
mais rígida dos elementos do telhado que se apoiam sobre as vigas
superiores e se prendem lateralmente aos pilares.
Na parte central do telhado se encontram três calhas responsáveis
pela captação das águas pluviais, que são direcionadas ao reservatório que se encontra em baixo da estrutura do piso.
Dado esse panorama geral, seguem as imagens que ilustram os elementos constutivos utilizados, os encaixes entre eles e a ordem de
montagem pensada para a estação de pesquisa:
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Detalhe 03 - Escada fixada na estrutura do piso de forma a ficar elevada do terreno como o restante da estrutura.
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Detalhe 04 - Camadas do painél sanduíche evidenciando peças metálicas
que permitem a ligação do conjunto com a viga e o acabamento lateral.

Detalhe 05 - Reentrãncias esculpidas nas vigas para permitir o encaixe
dos painéis e a estrutura secundária de piso ao mesmo tempo que serve
de gabarito para as posições das peças.

Detalhe 06 - Painéis encaixados entre as vigas inferiores e superiores ,
evidenciando estrutura do piso em grelha pronta para receber as placas
de piso.
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Detalhe 07 - Placas de piso posicionadas sobre a grelha da estrutura
secundária. Treliças subdivididas transpassadas pelos pilares que avançam além da altura dos paineis de fechamento.
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Detalhe 08 - Estrutura do telhado sendo montada sobre as vigas e
treliças da cobertura. Elementos dão os mesmos utilizados para a estrutura do piso e utilizam as mesmas entradas como gabarito de execução;.

Detalhe 09 - Telhas são encaixadas sobre a estrutura montada como
fase final da montagem da estação de pesquisa.
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TELHAS

ESTRUTURA SECUNDÁRIA DO TELHADO

TRELIÇAS E VIGAS DA COBERTURA

Figura 23- Perspectiva Explodida da estrutura da Estação
de Pesquisa

PILARES METÁLICOS

PAINÉIS DE VEDAÇÃO

ESQUADRIAS

PLACAS DE PISO

ESTRUTURA DO PISO

BLOCOS DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
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Figura 24- Perspectiva da
Casa do Pesquisador
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como conclusão deste trabalho final de graduação é interessante
colocar em perspectiva os métodos tradicionais de construção que
são hoje empregados de maneira automática, sem antes levar em
consideração a existência de outras opções construtivas que talvez
sejam mais adequadas tecnologicamente. Existem locais e situações
que exigem que os padrões instituídos sejam repensados a fim de
se executar uma obra que faça sentido, tanto em termos de tempo
de execução e custo, quanto de impacto, resíduos ou mão de obra.
Cada local e condição deve ser analisado independentemente, de
forma a encontrar o melhor modo de interferir em uma realidade,
seja ela a paisagem natural vinculada à sustentabilidade ambiental
ou o contexto urbano e sua complexidade sociocultural.
Para este projeto em específico, se mostrou adequada a utilização
da arquitetura industrializada, vinculada a um sistema logístico de
baixo impacto pelo contexto atribuído principalmente à sua implantação em meio a um Parque Nacional. No entanto, esse não é o único
cenário no qual um sistema alternativo pode ser uma boa opção,
havendo outras demandas que pedem por uma atualização da técnica,
sendo a função do arquiteto analisar o local e decidir, dentre todas
as opções de seu repertório construtivo e tecnológico qual o melhor
meio de intervir.
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Durante a fase de pesquisa no desenvolvimento do presente trabalho foi possível identificar imóveis abandonados em meio às diversas
Unidades de Conservação no Brasil, esqueletos de alvenaria ou
madeira, alguns adaptados pelos gestores dos Parques em infraestrutura para a própria Unidade. A utilização dessa pré-existência
é uma solução que com certeza leva em consideração a questão da
sustentabilidade, aproveitando um espaço já desbastado, uma estrutura existente, e convertendo-a para abrigar um novo uso. No entanto, essas reformas costumam pecar em termos da funcionalidade,
não respondendo de forma satisfatória às novas necessidades, como
apontado pelos entrevistados durante as conversas.
A solução adotada por este projeto é a de uma nova construção,
feita a partir de uma leitura do local e das necessidades dos
grupos de pesquisa, a fim de criar um ambiente condizente com a
função que pretende desempenhar. No entanto, é impossível deixar
de pensar que essa série de esqueletos de construção, ruínas que
permanecem por anos em meio ao patrimônio natural nas Unidades
de Conservação, a princípio eram construções que também faziam
sentido. Foram construídas para serem habitadas e foram perdendo
sua função com o passar dos anos e deixando rastros da atividade
humana até mesmo nos locais mais remotos.

Durante o desenvolvimento deste projeto, por mais que hoje a existência de uma demanda de um grupo extenso de pesquisadores
justifique a implantação de uma estrutura como a aqui proposta, não
deixa de ser uma preocupação o “depois”. O que fazer caso um dia
essa estrutura deixe de fazer sentido?
Essa questão influenciou muito na definição do sistema construtivo adotado. Os métodos tradicionais geram construções que, após
abandonadas, perduram por anos sem qualquer tipo de uso e, qualquer construção feita dentro de um ambiente protegido deve levar
em consideração a sua função no tempo, como uma estrutura temporária. Não que se deva fazer uma construção de baixa qualidade, com
o intuito de durar pouco tempo, mas que se construa algo passível
de ser retirado do local sem deixar resquícios no momento que
deixar de responder de forma satisfatória às demandas do local,
seja 2, 10, 50 ou 100 anos depois. Melhor ainda se as peças dessa
estrutura puderem ser utilizadas para outras construções, em diferentes localidades, cujos atrativos biológicos, geológicos, químicos
ou físicos do meio venham a justificar a construção de uma nova
estação científica.
Dessa forma, o sistema construtivo proposto conta com peças leves,
de dimensões reduzidas, apoiadas ou encaixadas. Isso colabora para
que essa estrutura possa ser montada, ter peças substituídas para
manutenção e ser completamente desmontadas sem prejuízo para os
componentes isoladamente. E, com a garantia de que os componentes

não sejam danificados nos processos, é possível fazer a reutilização
das peças em novas bases a serem construídas, gerando um ciclo
positivo com ganhos para a sustentabilidade da solução.
O Brasil é um país extremamente rico em termos do patrimônio
natural e são várias as áreas do conhecimento que têm interesse
em estudar essas características. Dessa forma, existe demanda
e potencial para a implantação desse modelo de base de pesquisa
em diversos contextos e ecossistemas, podendo ser adotado por
gestores de diversas modalidades de Unidade de Conservação. A
possibilidade da montagem e desmontagem pode inclusive tornar
a adoção desse sistema possível até mesmo para empreitadas de
menor duração, caso haja o interesse e o investimento compatível,
para levar e trazer a infraestrutura do local da expedição.
O sistema construtivo é versátil e deve ser adaptado segundo as
demandas da localidade onde será implantado, atraindo pessoas
e colaborando para construir um conhecimento sobre os recursos
naturais e biológicos do nosso país. As viagens de campo são atividades necessárias para as pesquisas desenvolvidas em diversos
laboratórios, e tem gerado produtos que agregam não apenas o
conhecimento por si só, interessante para a comunidade acadêmica,
mas para a manutenção do próprio conceito de Unidade de Conservação. Os produtos gerados voltam para os gestores na forma de
informações relativas ao próprio território, auxiliando na gestão,
divulgação e expansão da própria ideia de proteção ambiental.
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CONSIDERAÇÕES PESSOAIS

Foto do arquivo de família. Parque Nacional do Itatia, trilha do Morro do Couto, Junho de 2013

O Trabalho Final de Graduação, como proposta para a finalização
do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, foi muito proveitoso. O TFG permite ao estudante formular uma problemática e
explorá-la da forma que melhor se adequa à sua própria visão de
arquitetura, sendo uma oportunidade de aprofundamento em assuntos que provavelmente vão guiar a sua atuação profissional.
Essa abertura temática me permitiu unir áreas de interesse acadêmico com alguns assuntos de interesse pessoal, me proporcionando
um ano proveitoso e a motivação para o desenvolvimento do trabalho. Neste projeto, fui capaz de mesclar temas como a Arquitetura
Industrializada, a Arquitetura Japonesa, a Pesquisa Científica e os
Parques Nacionais, em uma proposta que sintetiza o meu modo de
pensar os espaços e me impõe o desafio de desvendar como construí-los.
Durante o processo, fui capaz de desenvolver competências nos
campos de detalhamento arquitetônico, representação gráfica e
construir um repertório em tecnologias construtivas. Competências
essas que inclusive me renderam uma oportunidade na área da Arquitetura Industrializada em Madeira Engenheirada, tecnologia em
desenvolvimento no Brasil, com a qual pretendo aprender e contribuir a partir de agora.
Figura 25- Paisagem do Parque
Nacional do Itatiaia

Beatriz Lopes
Julho de 2020
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Figura 27- Início da trilha do
Morro do Couto, PARNA Itatiaia

Figura 26- Família no mirante da
trilha do Morro do Couto - PARNA
Itatiaia.
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