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RESUMO
O descarte inadequado dos resíduos gerados pelo homem é um problema que vem
preocupando progressivamente os governantes e a sociedade acadêmica em função
do acúmulo de lixo produzido pelo atual sistema de consumo. A partir dessa
constatação o seguinte trabalho desenvolve-se com base no estudo dos resíduos
têxteis gerados pelas facções e confecções e a destinação desses materiais na cidade
de Formiga – MG, com o intuito de propor uma instalação arquitetônica para a
reciclagem e o gerenciamento desses resíduos que atualmente são destinados às
recicladoras concentradas no estado de São Paulo e Santa Catarina. O trabalho
fundamenta-se no histórico da indústria têxtil no Brasil e seu impacto na economia
atual, bem como no panorama dos resíduos gerados e a destinação que recebem,
além do método de reciclagem mecânica de tecidos conhecido como “desfibragem”.
O projeto contribuirá no âmbito social, econômico e ambiental, através da
oportunidade de emprego ofertada aos moradores da cidade, facilitando também a
logística do transporte e da destinação correta dos resíduos têxteis.
Palavras-chave: Fibras Têxteis. Indústria têxtil. Reciclagem.

ABSTRACT
The inappropriate discard of man-made residue is a problem that is progressively
worrying governors and the academic society due to the accumulation of trash made
by the current consumption system. From this verification the following work is
developed based on the study of textile residue generated by factions and confections
and the destination of these materials in the city of Formiga – MG, with the purpose of
offering a architectonic installation for the recycling and the management of these
residue that currently are designated to recyclers centered in the São Paulo state and
Santa Catarina state. The work is grounded in the history of textile industry in Brazil
and its impact in the current economy, as well as in the panorama of generated residue
and its destination, in addition to the mechanical method of textile recycling known as
"defibration". The project will contribute in the social, economic and environmental
ambit, through the opportunity of work offered to the city’s residents, also facilitating
the logistic of transportation and the right destination of the textile residue.
Key-words: Textile Fibers. Textile Industry. Recycling.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos séculos a humanidade vem enfrentando um dilema econômico e
ambiental resultado da exploração de recursos naturais a fim de satisfazer as
necessidades da sociedade capitalista e do acúmulo de lixo produzido pela cultura do
consumismo. Cresce então a preocupação com a destinação dos resíduos
decorrentes da ação antrópica.
Em 2010 foi estabelecida no Brasil a Lei Federal n° 12.305 que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos que tem por princípio, dentre outros, a cooperação
entre o poder público e o setor empresarial por meio da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Infelizmente no Estado de Minas Gerais
e na maioria de suas cidades, como Formiga, é o único documento legal do gênero.
A lei prevê a redução na geração de resíduos, a reutilização, reciclagem e a
destinação adequada dos resíduos quando não for possível a aplicação das soluções
anteriores (BRASIL, 2010).
Quase uma década depois da lei estabelecida, 60% dos municípios ainda
realizam o despejo em aterros irregulares, sendo que o prazo para o fim deles
terminou em 2014. Esses dados podem ser justificados pela falta de regularização
ambiental no serviço de coleta (THATY, 2017).
A partir das informações supracitadas, busca-se por meio de um estudo
bibliográfico fundamentar a importância de um local que realize as atividades de
reciclagem e gerenciamento de resíduos têxteis na cidade de Formiga – MG tendo em
vista o destaque da região na produtividade referente ao setor, evitando assim a
aplicação de possíveis penalidades às empresas que não realizarem o descarte dos
rejeitos de forma correta e ao município que têm seu aterro enfartado de resíduos
passíveis de serem reciclados.
1.1 Tema e problemática
O tema abordado no presente trabalho corresponde a uma instalação
arquitetônica na cidade de Formiga – MG, voltada à reciclagem e ao gerenciamento
de resíduos têxteis produzidos pelas confecções da cidade. Já a problemática visa
investigar como o projeto do equipamento supracitado poderá contribuir para a cidade
e confecções que nela se instalam.
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1.2 Justificativa
A proposta da instalação arquitetônica para reciclagem e gerenciamento de
resíduos têxteis pretende fornecer o auxílio às costureiras, fábricas de costura e ao
próprio município de Formiga – MG no manejo e destinação adequada dos resíduos
gerados pelo ofício.
Através de uma coleta de dados foi possível constatar que a maior parte dos
resíduos têxteis produzidos na cidade são recolhidos por uma empresa local
responsável por enviá-los aos centros de reciclagem no estado de São Paulo e Santa
Catarina, percorrendo uma distância de até 1000 km, sendo a distância um problema
tanto logístico como ambiental.
Quando não realizados de forma apropriada, a Lei 12.305 de 2010 prevê a
aplicação de multas e punições que poderão ocorrer às pessoas físicas, jurídicas e
até mesmo às prefeituras que descartarem objetos que podem ser reciclados em
lixões ou aterros. Infelizmente não há nenhuma outra legislação municipal ou estadual
que sirva de suporte à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
1.3 Objetivos
A seguir foram definidos o objetivo geral e os objetivos específicos do presente
estudo:
1.3.1 Objetivo geral
O seguinte trabalho tem como objetivo geral o estudo bibliográfico, bem como
a análise das condicionantes naturais e legais a fim de propor uma instalação
arquitetônica para reciclagem e gerenciamento de resíduos têxteis na cidade de
Formiga – MG, com o intuito de propiciar um local que contribua para a destinação
correta deste tipo de material.
1.3.2 Objetivos específicos
Dentre os objetivos específicos pode-se aludir:


Investigar o histórico da indústria têxtil no Brasil e seu impacto na economia;



Averiguar como está sendo feita a destinação dos resíduos têxteis no país e

buscar soluções para a destinação correta;
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Adotar normas e leis que se apliquem ao tema, além de realizar um estudo

acerca da Lei 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS;


Realizar um estudo de obras análogas que sejam condizentes com o projeto a

ser proposto;


Desenvolver mapas a partir do diagnóstico do sítio onde será proposta a

instalação arquitetônica;


Apresentar um programa de necessidades e um fluxograma com os requisitos

básicos para o bom funcionamento do projeto.
1.4 Procedimentos metodológicos
O trabalho foi construído com base em uma fundamentação teórica que teve
início com uma pesquisa bibliográfica por meio da leitura de artigos, livros, periódicos
e documentos eletrônicos que abordavam a história da indústria têxtil no Brasil e a
importância deste setor para a economia do país, que foram descritas no segundo
capítulo.
A etapa seguinte, também abordada no segundo capítulo, foi realizada a partir
de uma pesquisa acerca do panorama dos resíduos têxteis no Brasil apontando sua
classificação, sua destinação, os tipos de resíduos gerados pela indústria têxtil e o
processo mecânico conhecido como desfibragem.
Posteriormente, no terceiro capítulo, foi realizada uma pesquisa informal junto
aos órgãos municipais competentes à coleta de lixo e às fabricas de costura da cidade
de Formiga – MG a fim de averiguar como são realizas a coleta e a destinação dos
resíduos têxteis produzidos na cidade, o que permitiu conhecer a demanda por uma
instalação arquitetônica que prestará o serviço de reciclagem e gerenciamento desses
resíduos. Foram analisadas também as normas e regulamentações técnicas como o
código de obras municipal, a NBR 9050 e NBR 9077 dentre outras que serviram de
parâmetros técnicos e legais para a realização da proposta projetual.
Em um quarto capítulo foi realizado um estudo de obras análogas a fim de
analisar as potencialidades e as falhas de cada uma nos aspectos funcionais,
estruturais e arquitetônicos principalmente.
Já no quinto capítulo foi escolhido um local para a implantação da instalação
arquitetônica a partir do diagnóstico de sítio com a produção de mapas e estudos
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bioclimáticos que deram suporte na construção do programa de necessidades e
fluxograma que fazem parte do sexto capítulo.
1.5 Cronograma de atividades
A seguir, no QUADRO 1 estão descritas as atividades que ocorreram nas
etapas de Fundamentação no 1° semestre e Proposição no 2° semestre de 2019 com
os seguintes prazos:
Quadro 1 - Cronograma de atividades.
Atividade/ mês

FEV.

MAR.

1° SEMESTRE
ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

2° SEMESTRE
SET.

OUT.

NOV.

Parte pré-textual

Pesquisa bibliográfica

Coleta de dados locais

Leitura de obras análogas

Diagnóstico do sítio
Finalização e preparação
para apresentação parcial
Atividade/ mês
Conceito e partido
arquitetônico
Estudo preliminar

Anteprojeto

Projeto final

Maquete eletrônica
Finalização e preparação
para apresentação final
Fonte: Autor (2019)
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2 REVISÃO HISTÓRICA E TEÓRICA DO TEMA
Neste capítulo é abordado a história da indústria têxtil brasileira e os processos
pelos quais o setor passou para a formação da conjuntura de exploração, produção,
consumo e descarte que se tem hoje. Refere-se no presente capítulo também os
aspectos econômicos e o panorama dos resíduos têxteis no Brasil.
2.1 Histórico da indústria têxtil no Brasil
É importante entender como se consolidou a indústria têxtil no Brasil, e as
transformações no setor ao longo dos anos. A industrialização brasileira é entendida
em quatro fases sendo elas a Proibição (1500 – 1808), a Implantação (1808 – 1930),
a Revolução Industrial Brasileira (1930 – 1956), e a Internacionalização (1956 em
diante).
2.1.1 Indústria Têxtil na fase da “Proibição” – 1500 a 1808
No período industrial brasileiro denominado “Proibição” haviam restrições
quanto ao desenvolvimento da indústria. Os produtos eram essencialmente para o
consumo interno como fiação, calçados e vasilhames, pois não era do interesse da
corte a independência financeira da colônia. Desse modo, assim que o setor têxtil
começou a prosperar, Dona Maria I decide assinar um alvará para que fosse cessado
a produção de manufaturas têxteis com exceção dos tecidos grossos para vestimenta
dos escravos e trabalhadores (AZEVEDO, 2010).
2.1.2 Indústria Têxtil na fase da “Implantação” – 1808 a 1930
Quase trezentos anos após a chegada dos portugueses a até então Ilha de
Vera Cruz, a fase denominada “Implantação” é marcada pela vinda da família real à
colônia e pela abertura dos portos ao comércio exterior. O crescimento industrial de
modo geral cresceu pouco devido à concorrência com os produtos ingleses, mas o
setor têxtil pelo contrário foi beneficiado pela expansão do cultivo de algodão
ocasionada pela Guerra de Sucessão dos Estados Unidos que ocorreu entre 1861 e
1865 (AZEVEDO, 2010).
De acordo com Monteiro Filha e Corrêa (2002) a Guerra de Sucessão dos
Estados Unidos, a Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura foram fatores
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determinantes para a ascensão da indústria no país. Em 1881 operavam 44 fábricas
que geravam cerca de 5 mil empregos.
Em 1929 a renda produzida pelo imposto nos artigos têxteis e roupas feitas,
correspondiam a 14% da arrecadação total, ficando atrás apenas do que era
arrecadado com bebidas e tabaco (NORMANO, 1975).
Na década de 30 as indústrias têxteis brasileiras introduzem o uso de fios e
filamentos artificiais no processo produtivo. A primeira fábrica de raiom foi instalada
em São Paulo pelo grupo Matarazzo em 1924. Em 1929 a Companhia Brasileira de
Sedas Rhodiaseta inicia a produção do fio de acetato de raiom1, e em 1931 começa
a fabricação de seda artificial (MONTEIRO FILHA e CORRÊA, 2002).
2.1.3 Indústria Têxtil na fase da “Revolução Industrial Brasileira” – 1930 a 1956
A fase da Revolução Industrial Brasileira foi de suma importância para
alavancar a industrialização no país. A Revolução de 30 e a chegada de Getúlio
Vargas ao poder, trouxe mudanças sísmicas no âmbito político e social. As
tradicionais oligarquias que representavam os interesses agrário-comerciais foram
afastadas do poder, e a mão-de-obra imigrante foi substituída pela nacional. Houve
nesse período uma preocupação com a infraestrutura, decidindo o presidente investir
no aumento da geração de energia. O desenvolvimento industrial se deu
principalmente na região sudeste e sul conformando a concentração espacial que
perdura até hoje (AZEVEDO, 2010).
Após esse curto período de crescimento, a Segunda Guerra Mundial de 1939
a 1945 provocou uma crise de escala global afetando diversos países e prejudicando
vários setores econômicos, como o têxtil. De acordo com Monteiro Filha e Corrêa
(2002), houve uma queda de clientes externos e consequentemente de exportações.
As 24 mil toneladas exportadas de tecido e algodão entre 1942 e 1947 despencaram
para 1.600 toneladas em 1951 e continuaram em declínio nos anos seguintes. A
indústria perdeu investimentos e o maquinário tornou-se obsoleto.
O país começou a se recuperar nos anos 50 iniciando uma nova fase de
industrialização. A Rhodia inicia então a fabricação de poliamida, conhecida como
náilon, em 1955 e em 1961 lança o poliéster (MONTEIRO FILHA e CORRÊA, 2002).

1

Segundo Dicio (2019) “Fibra fabricada a partir de polpa de madeira ou de línter de algodão. ”
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2.1.4 Indústria têxtil na fase da “Internacionalização” – 1956 em diante.
Em 1956 Juscelino Kubitschek assume a presidência do país e lança o Plano
de Metas dedicando boa parte dos recursos financeiros aos setores de energia e
transporte. A estratégia provocou um crescimento significativo na indústria de
produção de bens, principalmente metalurgia e siderurgia. O capital estrangeiro entra
no Brasil pelos incentivos governamentais levando a internacionalização da economia
brasileira (AZEVEDO, 2010).
Em 1965 o setor têxtil é incluído pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial
(CID) nos “grupos preferenciais de indústrias”, o que foi de extrema importância já que
a categoria passou a ser financiada pelo BNDS e era concedido a isenção de impostos
para importação de máquinas têxteis (MONTEIRO FILHA e CORRÊA, 2002).
Entre os anos de 1972 e 1974 os investimentos no setor têxtil tiveram um
expressivo aumento se comparado ás últimas décadas. Pode-se destacar a
importação de teares circulares, a implantação de grandes fiações de algodão e seda,
dentre outras aplicações. A capacidade produtiva segundo Monteiro Filha e Corrêa
(2002) expandiu em 40%.
A partir da década de 90, a abertura comercial prejudicou penosamente o setor
têxtil. As tarifas de importação caíram tornando-se mais vantajoso a importação de
algodão e até mesmo confecções prontas que os produtos nacionais (MONTEIRO
FILHA e CORRÊA, 2002).
2.1.5 A indústria têxtil no cenário atual.
Hoje o mercado têxtil ainda é significativo para a economia brasileira. Só em
2012 o setor faturou cerca de US$ 56,7 bilhões. De acordo com Abit (2013) o Brasil
ocupa a quinta posição entre os produtores de artigos têxteis e ocupa a quarta posição
entre os produtores de artigos de vestuário (FIG. 1).
Figura 1 - Posição do Brasil entre os produtores mundiais.
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Fonte: ABIT, 2013, p. 14.

Até 2013 eram aproximadamente 32 mil empresas que empregavam 1,7
milhões de brasileiros, representando 6% do valor total da indústria de transformação.
Além disso o setor é responsável pela quarta maior folha de pagamento da Indústria
de Transformação, como mostra a FIG. 2 (ABIT, 2013).
Figura 2 - Gastos com funcionários.

Fonte: ABIT, 2013, p. 18.
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2.2 Panorama dos resíduos têxteis no Brasil.
Abaixo são retratados: a classificação dos resíduos têxteis, a destinação atual
desses resíduos, os tipos de resíduos gerados pelas indústrias brasileiras e o
processo mecânico de reciclagem têxtil conhecido como “desfibragem”.
2.2.1 A classificação dos resíduos têxteis.
O lixo gerado pode ser classificado como resíduos, que são aqueles materiais
com

potencial

de

serem

reutilizados

após

processos

de

reciclagem

ou

reaproveitamento, e rejeitos quando esgotadas as possibilidades viáveis de se reciclar
ou reaproveitar (BRASIL, 2010).
A norma ABNT NBR 10004/2004 realiza a classificação dos resíduos sólidos
em classes. Os Resíduos Classe I – Perigosos são aqueles que apresentam
periculosidade à saúde pública e ao meio ambiente, apresentando características
como inflamabilidade2, corrosividade3, reatividade4, toxidade5 e patogenicidade6. Os
Resíduos Classe IIA – Não Inertes são aqueles que não se enquadram na Classe I ou
Classe

IIB,

e

podem

apresentar

propriedades

como

biodegradabilidade,

combustibilidade ou solubilidade em água. Já os Resíduos Classe IIB são aqueles que
não se enquadram nas classificações acima e que quando submetidos ao contato com
água destilada ou desionizada7 não tenham nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, com
exceção da cor, turbidez, dureza e sabor (NBR 10005, ABNT, 2004).
De acordo com Senai (2007), na indústria têxtil resíduos como panos ou
estopas contaminadas com óleo lubrificante são classificados como Classe I.
Resíduos têxteis, retalhos, aparas de tecidos, resíduos plásticos, papel ou papelão,

2

Inflamabilidade pode ser definida como a facilidade que um material entra em ignição
causando combustão (EDUCALINGO, 2018).
3 Corrosividade é a capacidade de transformar um material ou liga metálica através de uma
interação química ou eletroquímica em um determinado meio de exposição (EDUCALINGO, 2018).
4 Reatividade é um conceito qualitativo que expressa a tendência que uma reação química tem
de acontecer (EDUCALINGO, 2018).
5 Toxidade é a capacidade que um material tem de produzir efeitos nocivos aos seres vivos em
contato com ele (EDUCALINGO, 2018).
6 Patogenicidade é a capacidade de um resíduo em causar manifestações prejudiciais entre os
hospedeiros suscetíveis (EDUCALINGO, 2018).
7 Água destilada ou desionizada é a água em seu estado mais puro sem a contaminação de
substâncias ou micro-organismos (SIGNIFICADOS, 2016)
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linhas e fios são classificados como Classe IIA. Já os resíduos de Classe IIB podem
ser resíduos de vidro e sobras de botões (FIG. 3).
Figura 3 - Classificação dos resíduos sólidos têxteis.

Fonte: Adaptado de SENAI, 2007.

2.2.2 A destinação dos resíduos têxteis no Brasil.
Todas as empresas, independente do setor de atuação, devem atentar-se aos
requisitos legais inerentes às suas atividades adotando medidas a fim de evitar os
danos causados ao meio ambiente provocados pelo processo produtivo. As questões
ambientais são importantes e devem fazer parte do planejamento da empresa
permitindo a gestão racional dos recursos ambientais, e para isso, o poder público
prevê normas aplicáveis no âmbito Federal, Estadual e Municipal com a finalidade de
proteger o meio ambiente (SENAI, 2007).
Em 2010 foi decretada a lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos que dispõe de princípios, objetivos e instrumentos, além de diretrizes
envolvendo a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos, tornando
responsáveis os geradores e o poder público às observâncias da lei (BRASIL, 2010).
Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve-se priorizar a nãogeração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).
Após oito anos da constituição da lei, dentre as 170 mil toneladas de resíduos
têxteis produzidos anualmente, apenas 70 mil toneladas são destinadas às empresas
recicladoras. O restante é depositado em aterros sanitários ou lixões (LORENZETTI,
2018).
A realidade é que as confecções, principalmente as de pequeno porte, acabam
ensacando os retalhos que sobram da produção deixando na calçada para os

22
caminhões de lixo coletarem, e o destino final torna-se os lixões ou aterros. É o que
acontece no bairro Bom Retiro na capital paulista (SINDITÊXTIL-SP, 2012).
Apesar da quantidade de resíduos têxteis que poderiam ser reutilizados ou
reciclados e que têm uma destinação inapropriada, um dado alarmante aponta que
em 2012 foram importados 9.829.928 kg líq de retalhos. Isso devido à alta demanda
destes materiais para fins industriais, geotêxteis e na construção civil (ZONATTI et al.,
2015).
De acordo com Zonatti (2016), a preferência pela importação de resíduos
têxteis ao reuso e reciclagem dos resíduos que são gerados no país, se deve ao mal
gerenciamento desse tipo de material que muitas vezes é contaminado por sujidades
e outros resíduos que dificultam e até mesmo impossibilitam a separação. A falta de
mão-de-obra qualificada, a falta de estímulos fiscais e tributários e os poucos estudos
relacionados a área são outros fatores que tornam menos atrativo o reaproveitamento
dos resíduos têxteis nacionais.
2.2.3 Tipos de resíduos gerados pela indústria têxtil.
Antes de analisar os tipos de resíduos gerados pela indústria têxtil é importante
definir “produto têxtil” e os tipos de fibras que os compõe. Segundo Brasil (2008)
define-se como “produto têxtil” aquele que é composto exclusivamente de fibras
têxteis ou filamentos têxteis ou por ambos, em estado bruto, beneficiado ou semibeneficiado quando enobrecido pela aplicação de produtos químicos, manufaturado
ou semi-manufaturado quando produzido manualmente, e confeccionado ou semiconfeccionado a partir da fabricação de roupas, toalhas dentre outros.
As fibras têxteis podem ser classificadas como naturais ou químicas, como
indicado na FIG. 4. As fibras naturais são aquelas encontradas na natureza como o
algodão. Já as fibras químicas são obtidas por processos industriais e podem ser
subdivididas em artificiais, quando são obtidas por processos que utilizam polímeros
naturais, e sintéticas quando são obtidas por processos que utilizam polímeros
sintetizados a partir de produtos petroquímicos (BARBOSA et al., 2004, p. 81).
Figura 4 - Classificação das fibras têxteis de acordo com a sua composição.

23

Fonte: BARBOSA et al., 2004, p. 82.

De acordo com Lorenzetti (2018) os principais tecidos produzidos pela indústria
têxtil brasileira são o jeans, a malha 100% algodão, o poliéster e a poliamida. O jeans
é o material com o tempo de decomposição mais rápido, levando cerca de 1 ano para
se desintegrar. Os tecidos a base de algodão levam entre 10 a 20 anos para se
decomporem quando descartados na natureza. Já os tecidos sintéticos demoram
entre 100 e 300 anos para se dissolverem. O tempo de decomposição do poliéster por
exemplo pode chegar a 400 anos (SARTORI, 2018).
Resíduos têxteis como o jeans, malha de algodão, malha acrílica e outros
tecidos de composição sintética geralmente são beneficiados por máquinas
desfibradeiras que processam as fibras e resultam em desfibrados muito utilizados na
indústria automobilística e na produção de mantas acústicas. A malha de náilon e
poliéster podem ser também processadas e vendidas como plástico de engenharia
(AMARAL; BARUQUE; FERREIRA, 2014).
Na FIG. 5 é possível observar as soluções para a reutilização de diferentes
resíduos através da logística reversa.
Figura 5 - Soluções para a reutilização de diferentes resíduos têxteis.
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Fonte: AMARAL; BARUQUE; FERREIRA, 2014, p. 11.

2.2.4 Processo mecânico de reciclagem têxtil – Desfibragem.
O processo mecânico conhecido também como desfibragem é empregado em
larga escala e é o mais utilizado no país. Nele retalhos e sobras de tecidos de
diferentes composições são processados de acordo com a capacidade da máquina e
o produto final desejado. Para serem desfibrados, os resíduos têxteis precisam ser
uniformizados por máquinas cortadeiras ou guilhotinas automáticas (WANG, 2006
apud AMARAL, 2016, p. 36)8.
As desfibradeiras são compostas por módulos que podem ser combinados
entre 2 a 6 peças, quanto maior o número de módulos melhor a qualidade do produto
final. Cada módulo possui um rolo de dimensões variáveis que possuem agulhas com
a função de rasgar e triturar os tecidos que alimentam a máquina (LAROCHE, 2014).
Após o processo de desfibragem mecânica, as fibras podem ser encaminhadas
para a linha de reciclagem de têxteis para fiação, onde o material é limpo e aberto
para fiação, ou podem ser conduzidas às linhas de reciclagem para fiação e nãotecidos (LAROCHE, 2014). Não-tecido pode ser definido como:
Uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras
ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por
processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e
combinações destes (ABINT, 2013, p. 5).

Na FIG. 6 é possível identificar um modelo de desfibradeira produzida pela
empresa Laroche:
Figura 6 - Desfibradeira Laroche de 3 estágios - "Cadette".
8

WANG, Y. Recycling in Textiles. Cambridge (Inglaterra): CRC Press. 2006. 230 p.
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Fonte: LAROCHE, 2014.
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO.
A produção têxtil se faz presente na vida de muitas famílias formiguenses, seja
no ambiente industrial ou residencial. Mediante a uma pesquisa no Sindicato das
Indústrias do Vestuário de Formiga verificou-se a existência de pelo menos 129
estabelecimentos de produção têxtil, sendo que destes, todos sem exceção trabalham
com jeans e 10 faccionam também tecido fino (ANEXO A). Segundo um especialista
na área essas facções e confecções chegam a produzir de 6 a 10 Kg de retalho por
dia, podendo variar de acordo com o porte da empresa, a produção e o nível
tecnológico do maquinário.
Através de uma coleta de dados constatou-se também que a maior parte dos
resíduos têxteis produzidos na cidade são recolhidos por uma empresa local
encarregada por enviá-los aos centros de reciclagem no estado de São Paulo e Santa
Catarina, percorrendo uma distância de até 1000 km. A distância entre o gerador e os
recicladores é um obstáculo logístico e um problema ambiental, já que o transporte é
realizado por veículos abastecidos com combustíveis provenientes do petróleo.
A satisfação da proposta de uma instalação arquitetônica para reciclagem e
gerenciamento de resíduos têxteis se realiza a partir da necessidade de um espaço
próximo a cidade com a capacidade de receber os resíduos têxteis do município e
eventualmente das cidades próximas, evitando o longo percurso que estes percorrem
diminuindo os impactos causados ao meio ambiente, contribuindo para a geração de
empregos e evitando a aplicação de penalidades cabíveis à administração municipal
e às indústrias que não realizarem a destinação correta dos resíduos.
3.1 Normas e Regulamentações.
Nos tópicos seguintes serão abordados os segmentos das normas técnicas e
legislações que foram aplicadas na elaboração do projeto e que serviram de
parâmetros técnicos e legais.
3.1.1 Código de obras de Formiga – 1984.
Antes da realização da análise relativa à Lei n°1615 de junho de 1984 que
institui o Código de obras de Formiga – MG, é importante atentar-se para os anos
decorridos desde a instauração do documento que em 2019 completará 35 anos.
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Apesar de não ter recebido nenhuma atualização desde então, é o documento que
regulamenta as construções na cidade.
A Seção I do capítulo II está detalhado os requisitos relativos ao licenciamento
das construções como um todo e os processos para requerer a licença da obra. Na
Seção II e Seção III consta os elementos necessários à aprovação de projeto e das
edificações respectivamente (FORMIGA, 1984).
No capítulo III da legislação estão abordadas as normas técnicas que deverão
ser seguidas para a aprovação nos órgãos competentes. A Seção I do capítulo III,
aborda os requisitos técnicos para edificações em geral, discorrendo sobre: os
materiais que deverão atender as normas referentes a cada um deles; sobre as
dimensões mínimas de portas de acesso à edificação, corredores, escadas e rampas,
bem como as características que deverão atender; as dimensões mínimas dos
compartimentos de permanência prolongada e transitória; e os afastamentos laterais,
frontais e dos fundos (FORMIGA, 1984).
Ainda no capítulo III, na Seção III, estão retratadas as exigências mínimas
relativas às edificações para trabalho como indústrias, comércios e prestação de
serviços em geral, e que se aplica diretamente à elaboração do projeto deste objeto
de estudo (FORMIGA, 1984).
Nos capítulos seguintes estão retratadas respectivamente: as exigências
relativas à responsabilidade técnica, as penalidades, as disposições transitórias e
gerais e por último as disposições finais (FORMIGA, 1984).
3.1.2 ABNT NBR 9050/ 2015.
A ABNT NBR 9050/ 2015 trata-se da acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos, estabelecendo parâmetros técnicos e critérios
visando a autonomia e segurança das pessoas independentemente da idade,
estatura, limitação de mobilidade ou percepção (NBR 9050, ABNT, 2015).
A norma aborda parâmetros para casos gerais e específicos, sendo que para o
projeto estudado é importante atentar-se ao tópico 4 primeiramente, onde é
esclarecido os parâmetros antropométricos determinando dimensões referenciais
baseadas na população brasileira em diversas condições físicas e sensoriais (NBR
9050, ABNT, 2015).
O tópico 6 estabelece critérios de acessibilidade nos acessos e circulação
paras as pessoas, abordando principalmente acerca das rotas acessíveis, rotas de
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fuga, rampas, escadas, corredores, previsão de vagas reservadas, portas e janelas.
Já no tópico 7 são indicados os parâmetros referentes aos sanitários, banheiros e
vestiários

apontando

a

quantidade

mínima

necessária,

a

localização,

dimensionamento e características dos espaços, das peças e acessórios envolvidos
(NBR 9050, ABNT, 2015).
O último tópico pertinente ao estudo é o 9, onde é apresentado os requisitos
mínimos aplicados aos mobiliários com a finalidade de atenderem os princípios do
desenho universal (NBR 9050, ABNT, 2015).
3.1.3 ABNT NBR 9077/ 2001 e IT08.
A ABNT NBR 9077/ 2001 e a IT08 são documentos que visam estabelecer
critérios para o dimensionamento das saídas de emergência em edifícios em caso de
incêndio ou pânico, para que qualquer pessoa possa abandoná-la sem comprometer
sua integridade física, além de garantir acesso facilitado aos bombeiros no combate
de um eventual incêndio ou situação de pânico (CBMMG, 2017; NBR 9077, ABNT,
2001).
Como ambos documentos tratam do mesmo assunto será adotada a IT08, em
razão de ser elaborada pelo Corpo de Bombeiros de cada Estado, tornando-se
necessário o atendimento à Instrução Técnica para a aprovação do projeto no órgão
supracitado.
A IT08 aborda o dimensionamento das saídas de emergência, como
corredores, escadas, corrimãos e guarda-corpos, portas e vãos, áreas de refúgio e de
descarga. Os componentes são mensurados a partir do cálculo da população no
edifício e da classificação da edificação quanto à sua altura, dimensões em planta, e
suas características construtivas (CBMMG, 2017).
3.1.4 NR24 – 1993.
Como o projeto de estudo corresponde a um local que emprega trabalhadores,
é importante atender a norma regulamentadora NR-24 que estabelece parâmetros
que proporcionam um ambiente de trabalho seguro, confortável e eficiente. A norma
trata basicamente em seus tópicos sobre o número mínimo, características e
condições higiênicas das instalações sanitárias, refeitórios, cozinhas, alojamento e
disposições gerais (BRASIL, 1993).
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3.1.5 Lei 12.305 de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
A Lei 12.305 de 2010 foi um importante instrumento na gestão dos resíduos
sólidos, trazendo benefícios sociais, econômicos e principalmente ambientais. A
PNRS objetiva a articulação entre as esferas do poder público e a empresarial para a
realização da gestão integrada dos resíduos, visando a não-geração, a redução, a
reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos, e em último caso a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).
A PNRS prevê a obrigatoriedade da elaboração de um Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de acordo com o inciso I do art. 20, pelos geradores classificados
no inciso I do art. 13. As indústrias têxteis são classificadas como geradoras de
resíduos industriais, pois geram resíduos em seu processo produtivo e no processo
de instalação industrial (BRASIL, 2010).
De acordo com o art.4 da PNRS o Plano de Gerenciamento é parte integrante
do processo de licenciamento ambiental pelo órgão competente do Sisnama (BRASIL,
2010). Dentre as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental
são de acordo com o anexo 1 do CONAMA 237/97 está a indústria têxtil, de vestuário,
calçados e artefatos de tecido (BRASIL, 1997).
As empresas que cometerem infrações relativas à poluição e outras infrações
ambientais estão sujeitas a aplicação de penalidades. De acordo com o art. 62 do
Decreto 6.514/2008, incorre nas multas quem:
[...]
IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer
recursos hídricos;
X – lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os
resíduos de mineração;
XI – queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes,
instalações e equipamentos não licenciados para a atividade;
XII – descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa
implantado nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, consoante as
responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema;
XIII – deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta
seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
XIV – destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em
desconformidade com o § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e respectivo
regulamento;
XV – deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal
competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização
das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade;
XVI – não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente,
ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações
completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e
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XVII – deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento
e informação previstos no § 2º do art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010.
(BRASIL, 2008).

As infrações administrativas ambientais são punidas com advertências, multa
simples, multa diária, suspensão da venda ou fabricação do produto, restritiva de
direitos, dentre outras. O valor da multa de acordo com o art. 9 do Decreto 6.514/2008
pode variar entre o mínimo de cinquenta reais e o máximo de cinquenta milhões de
reais (BRASIL, 2008).
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4 LEITURA DE OBRAS ANÁLOGAS.
A seguir foram selecionadas quatro obras análogas com elementos pertinentes
à aplicação no projeto do presente estudo.
4.1 Projeto “Retalho Fashion”.
O projeto desenvolvido pelo Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem
do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-SP) surgiu a partir de uma problemática
identificada no bairro Bom Retiro da capital Paulista. A coleta dos resíduos têxteis era
realizada de forma desorganizada e sem a preocupação com a destinação final do
material que usualmente era descartado em aterros ou lixões (SINDITÊXTIL-SP,
2012).
O bairro Bom Retiro se destaca como centro na produção e distribuição no setor
do vestuário brasileiro. Mais de 1,2 mil confecções que juntas somam o rendimento
anual de R$ 3,5 bilhões, mas que produzem também 12 toneladas de resíduos
diariamente (SINDITÊXTIL-SP, 2012).
O projeto está fundamentado em quatro pilares sendo eles: a responsabilidade
ambiental; a responsabilidade social; agregação de Valor para a Indústria Têxtil e de
Confecção; e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Visa o gerenciamento desses
resíduos e a inserção da comunidade de catadores existentes, contribuindo não
apenas para a preservação ambiental, mas para a geração de renda aos
trabalhadores que dependem deste meio para a subsistência (SINDITÊXTIL-SP,
2012).
A implantação foi dividida em três etapas. A primeira desenvolve-se a partir do
diagnóstico da região, da mobilização de empresas, o planejamento e a execução do
projeto. O principal objetivo dessa etapa é a investigação dos principais geradores, a
quantidade de resíduo gerado, a porcentagem desses resíduos que vão para as ruas
ou para os aterros sanitários, os tipos de resíduos gerados e o envolvimento de
trabalhadores informais. Conta com as parcerias da CDL do Bom Retiro, do SENAI e
da Universidade Mackenzie (SINDITÊXTIL-SP, 2012).
Já na segunda etapa está incluída a prospecção de espaço, mão de obra e
fornecedores, ou seja, relaciona-se com o levantamento da infraestrutura necessária
a inserção do projeto. E o último passo destina-se a própria implantação do projeto
(SINDITÊXTIL-SP, 2012).
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Na FIG. 7 é possível comparar o ciclo de vida dos tecidos produzidos no bairro,
e como se dará após a implantação do “Retalho Fashion”.
Figura 7 - Ciclo de vida dos resíduos têxteis, antes e depois.

Fonte: Adaptado de SINDITÊXTIL, 2012, p. 8.
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De acordo com Lorenzetti (2018), a infraestrutura necessária para abrigar as
cooperativas de classificação dos resíduos antes de serem encaminhados às
indústrias têxteis recicladoras deverão ter área bruta mínima de 1000 m² para receber
até 20 toneladas de resíduos por dia. Serão necessárias duas prensas, uma balança,
duas mesas de triagem e uma empilhadeira. Na FIG. 8 está ilustrado uma planta de
triagem desenvolvida para o bairro Bom Retiro.
Figura 8 - Planta de triagem (fora de escala).

Fonte: Adaptado de LORENZETTI, 2018.

Após passarem pelas cooperativas de classificação, os resíduos irão para as
beneficiadoras onde serão transformados em novos materiais. A JF fibras por exemplo
(FIG. 9), localizada Suzano – SP é parceira do projeto “Retalho Fashion” e recebe
retalhos provenientes da coleta realizada por catadores. Estes retalhos são triturados
em pedaços menores e processados por um equipamento italiano de 20 metros de
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extensão onde são transformados em desfibrados de jeans azul, jeans cru, jeans
branco, desfibrado de malha mil cores, desfibrado de acrílico mil cores e desfibrado
de sintético mil cores (FIG. 10) (BALAGO, 2015).
Figura 9 - Empresa JF Fibras.

Fonte: JF FIBRAS, 2015.

Figura 10 - Estoque de desfibrados.

Fonte: JF FIBRAS, 2015.

O projeto “Retalho Fashion” foi escolhido pela similaridade ao tema retratado
no presente estudo. Ele serviu como parâmetro para o dimensionamento e
organização do processo produtivo do projeto proposto para a cidade de Formiga –
MG. Como a escala de produção de resíduos têxteis da cidade é cerca de dez vezes
menor é possível unir em o mesmo espaço o setor de classificação e de reciclagem.
Outro ponto interessante é o aspecto social proposto através da incorporação
e formalização dos catadores, dando a eles a oportunidade de emprego e
subsistência.
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4.2 Estação de Tratamento de Resíduos de Valença.
O projeto realizado pelo escritório Israel Alba fica localizado na cidade de
Valença na Espanha e ocupa uma área de 70.576 m². Finalizada em 2012, a Estação
de Tratamento de Resíduos tem como diferencial a incorporação de um centro de
visitação e educação onde os visitantes compreendem a importância ambiental de
uma estação e o papel que cada pessoa desempenha no ciclo de vida dos materiais
descartados (FIG. 11) (ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013).
Figura 11 - Vista externa da edificação.

Fonte: ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.

Os arquitetos tiraram partido dos elementos do entorno como a topografia, as
escalas, cores e texturas para compor o edifício, propondo com rigor soluções que
resultaram nesse complexo programa funcional (FIG. 12). A força da gravidade por
exemplo é aproveitada através do desnível do terreno contribuindo para a eficiência
da produção e para a resolução dos acessos à edificação (FIG. 13) (ARCHDAILY
ESTAÇÃO, 2013).

36
Figura 12 - Planta baixa térreo. Distribuição.

Fonte: Adaptado de ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.

Figura 13 - Corte esquemático.

Fonte: Adaptado de ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.
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O acesso ao edifício inicia-se por uma pequena praça de encontro entre
visitantes e trabalhadores onde a vegetação e a água são os elementos de destaque
no paisagismo (FIG. 14). Para os visitantes foi desenvolvido um trajeto especial que
inclui salas de exposição e educação evidenciando a relação entre resíduos, energia
e cidade (FIG. 15) (ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013).
Figura 14 - Praça de encontro.

Fonte: ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.
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Figura 15 - Fluxo de visitantes.

Fonte: Adaptado de ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.

O edifício é organizado espacialmente por meio de quatro faixas lineares como
resposta à lógica do processo de tratamento dos resíduos e a iluminação natural dos
espaços de trabalho, criando uma ligação imediata com a paisagem natural do entorno
(FIG. 16). Toda essa eficiência garante o processamento aproximado de 450 mil
toneladas de lixo anualmente (FIG. 17) (ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013).
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Figura 16 - Vista aérea (faixas lineares).

Fonte: ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.

Figura 17 - Vista interna da edificação.

Fonte: ARCHDAILY ESTAÇÃO, 2013.
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A escolha desta obra se faz com base em dois pontos principais: no sistema de
cobertura metálica utilizada e no segmento industrial, que possui um fluxo de
produção voltado à reciclagem.
A cobertura metálica é quase uma marca da cidade de Formiga e pode ser
encontrada nas edificações industriais, comerciais e principalmente residenciais.
Apesar desse elemento em grande parte das vezes ser utilizado de forma não
favorável à estética das construções, a Estação de Tratamento de Resíduos de
Valença prova que é possível aliar a funcionalidade ao valor plástico desse sistema
de cobertura. Os 70.576 m² da indústria se misturaram na paisagem tornando um só,
um exemplo de como observar o entorno do terreno onde será implantada a
construção produz efeitos positivos.
Ainda que se difira dos tipos de resíduos tratados pelo projeto proposto a obra
contribuiu substancialmente para a análise do setor de produção. O estudo da
logística desde a chegada do material até a saída do produto final colabora para a
implementação de espaços racionais, controláveis e eficientes, evitando problemas
com o estoque, com o transporte e com o tempo de processamento dos resíduos.
Outro ponto a ser prestigiado é a oportunidade que a empresa dá aos
habitantes da cidade de conhecerem o local para onde o lixo gerado por eles vão parar
após serem descartados na lixeira. A rigidez é rompida e o local transformado em um
espaço de encontro e de integração com a paisagem, flexível e de caráter
educacional.
4.3 Metal 2 Indústria e Comércio LTDA.
A Indústria Metal 2 teve sua construção iniciada no ano de 2004 e conclusão
em 2006 (FIG. 18). Localizada no estado de São Paulo em Mogi Mirim, o galpão foi
projetado pela SIAA – Shundi Iwamizu Arquitetos Associados e têm como diferenciais
técnicos o design, a eficiência energética, a iluminação e o paisagismo (VIEIRA,
2013).
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Figura 18 - Metal 2 Indústria e Comércio LTDA.

Fonte: SIAA, 2010.

O processo produtivo, além do setor de fundição, demandava de um setor de
usinagem sendo imprescindível a flexibilidade da configuração espacial entre os dois
ambientes, já que cada um possuiria uma característica distinta. O conjunto é
composto por três galpões modulares (FIG. 19 e FIG. 20) com pé-direito de 9 metros
separados por jardins que proporcionam ventilação e microclima agradáveis aos
trabalhadores e não produzem a sensação de confinamento, comuns aos ambientes
industriais (SAYEGH, 2010).
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Figura 19 - Esquema de implantação do jardim entre os galpões.

Fonte: Adaptado de SIAA, 2010.

Figura 20 - Vista interna do jardim.

Fonte: SIAA, 2010.
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O sistema construtivo empregado faz uso de pré-moldados e estruturas
metálicas (FIG. 21, FIG. 22 e FIG. 23). A estrutura principal é feita em grandes pilares
modulares pré-fabricados em concreto onde são apoiadas as treliças metálicas que
sustentam o telhado, composto por telhas trapezoidais. O piso é coberto por concreto
industrial reforçado em pontos estratégicos, já os fechamentos são em placas de
concreto na face de menor dimensão e telhas ondulares e vidro na face de maior
comprimento (SAYEGH, 2010).
Figura 21 - Estrutura em concreto pré-moldado e fechamentos.

Fonte: SIAA, 2010.
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Figura 22 - Piso em concreto e fechamentos.

Fonte: SIAA, 2010.

Figura 23 - Estrutura em concreto pré-moldado e fechamentos.

Fonte: Adaptado de SIAA, 2010.

A obra referida foi escolhida principalmente por sua materialidade e pela
tipologia industrial.
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A utilização do concreto pré-fabricado como sistema construtivo é uma
estratégia interessante aplicado no projeto de estudo pela proximidade com os
fornecedores, pois só na cidade de Formiga – MG existem duas empresas de prémoldados. O custo benefício é vantajoso pois permite maior rapidez na execução,
menos desperdício de materiais, e proporciona ainda um canteiro de obras mais limpo.
Além disso, as indústrias produtoras de cimento localizadas na cidade de Arcos – MG
estão à menos de 35 km da cidade de implantação do projeto, diminuindo os impactos
ambientais causados pela construção.
4.4 WAGO
A sede da Wago fica localizada na cidade de Jundiaí em São Paulo e foi
concluída em 2017 (FIG. 24). O projeto do arquiteto Paulo Bruna tem como
diferenciais técnicos o design, a eficiência energética, e a eficiência térmica (LOPES,
2017).
Figura 24 - Fachada principal.

Fonte: LOPES, 2017.

A edificação de 3.200 m² é composta por estrutura em concreto e estrutura
metálica. O avanço do andar superior permite o sombreamento das grandes

46
esquadrias em vidro limitando a radiação solar direta. No andar superior, brises em
alumínio controlam o sol poente da fachada principal e contribuem para a linguagem
contemporânea do edifício (FIG. 25) (LOPES, 2017).
Figura 25 - Brises e sombreamento.

Fonte: LOPES, 2017.

A setorização foi importante para a organização do fluxo de funcionários e
visitantes permitindo também a previsão de futuras ampliações (FIG. 26). Como a
empresa recebe diariamente diversos profissionais para treinamento e vendas, era
necessário um local com deslocamento fácil e uma arquitetura convidativa, e em
função disso, a partir da recepção já é possível contemplar o átrio com pé-direito duplo
que abriga o jardim que integra o showroom, os escritórios e a área externa onde são
realizados os eventos, criando um microclima interno agradável (FIG. 27) (LOPES,
2017).
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Figura 26 - Esquema Planta baixa.

Fonte: Adaptado de ARCHDAILY WAGO, 2019.

Figura 27 - Átrio.

Fonte: LOPES, 2017.
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O interior traz a sensação de aconchego e calor devido ao uso da madeira nos
mobiliários e nas divisórias intensificado pelo paisagismo elaborado (FIG. 28). O
arquiteto também tirou partido do campo de atuação da empresa que comercializa
conexões elétricas, interfaces eletrônicas, tecnologia e automação. As luminárias por
exemplo, são todas automatizadas assim como as telas de projeção e cortinas,
contribuindo para a eficiência energética do estabelecimento (LOPES, 2017).
Figura 28 - Interior.

Fonte: LOPES, 2017.

A obra referenciada foi escolhida principalmente por sua organização espacial,
por sua morfologia, pela tipologia industrial e pelas estratégias de conforto utilizadas.
A indústria de reciclagem possui uma linha de produção bem definida, que varia
de acordo com o tipo de produto a ser reciclado, porém é imprescindível a conexão
desta área com a parte administrativa e de vendas. Com base na análise da obra foi
possível perceber que um fluxo bem definido é importante para o ambiente industrial
pois contribui para a eficiência na produção e para a setorização, estabelecendo os
limites de acesso ao funcionários e visitantes.
Outro ponto a ser destacado são as estratégias de conforto adotadas que
podem ser aplicadas no projeto de estudo. Tanto o avanço do pavimento superior
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quanto os brises nas aberturas proporcionam o controle da radiação solar direta no
local de trabalho quando indesejada. O sistema de ventilação cruzada proposto
permite que o ar frio entre na edificação onde ocorre a troca de calor por convecção e
expulsa o ar quente que é mais leve através do efeito chaminé, diminuindo assim a
necessidade pelo condicionamento artificial de ar (FIG. 29).
Figura 29 - Corte esquemático (trocas de calor).

Fonte: Adaptado de ARCHDAILY WAGO, 2019.
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5 DIAGNÓSTICO DO SÍTIO
A seguir foi realizada a análise do local escolhido para a implantação do projeto
a partir do diagnóstico do sítio com o registro fotográfico, produção de mapas e
estudos bioclimáticos.
5.1 A cidade de Formiga – MG.
A origem do nome “Formiga” é explicada em três versões diferentes, mas pela
falta de registros que comprovem a veracidade das hipóteses considera-se os estudos
realizados por pesquisadores ao longo dos anos. A história mais aceita aponta que
durante o ciclo da cana-de-açúcar era comum os tropeiros que transportavam os
fardos de açúcar repousarem às margens do rio que hoje corta a cidade. Mas certo
dia uma das tropas teve sua carga atacada por formigas o que levou à um grande
prejuízo. Eles nomearam então aquele rio de Rio das Formigas para que os viajantes
que ali repousassem ficassem atentos ao ataque desses insetos (PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORMIGA, 2019).
O município de Formiga está localizado na porção centro-oeste do estado de
Minas Gerais à 204 km da capital mineira (FIG. 30). Conectada às rodovias MG-050
e BR-354 têm como municípios confinantes a cidade de Arcos, Campo Belo,
Candeias, Pimenta, Córrego Fundo, Itapecerica, Santo Antônio do Monte e Pedra do
Indaiá (GOOGLE INC., 2019).
Figura 30 - Localização da cidade de Formiga – MG.

Fonte: GOOGLE INC., 2019.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017) a
população estimada para o ano de 2018 foi de 67.540 habitantes, sendo que até o
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ano de 2016, 28,7 % possuía uma ocupação formal com salário médio mensal de 1,8
salários mínimos. A economia da cidade baseia-se essencialmente no setor de
serviços como comércios e no setor industrial como facções e confecções.
Na FIG. 31 é possível identificar a distribuição espacial das fábricas de costura
pela cidade e a relação com o a localização do terreno escolhido para a implantação
do projeto.
Figura 31 - Distribuição espacial das fábricas de costura pela cidade.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

5.2 Estudo da área de projeto e seu entorno.
O terreno escolhido para a implantação do projeto (FIG. 32 e 33) localiza-se na
cidade de Formiga – MG, no bairro Engenho de Serra, na interseção da Avenida
Deputado João Pimenta da Veiga com a Rua Joaquim Antônio Barbosa, e possui área
de aproximadamente 3313,67 m² com topografia predominantemente plana. O local
hoje serve de pastagem para a criação de animais sendo parte integrante de uma
antiga fazenda.
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Figura 32 - Localização do terreno em relação ao centro.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Figura 33 - Vista do terreno.

Fonte: AUTOR, 2019.

O bairro é majoritariamente residencial, mas no entorno do terreno estudado
concentram-se principalmente edificações industriais (FIG. 34), institucionais (FIG.
35), de comércios e serviços (FIG. 36). É uma área antiga que está em expansão
sendo composta por edificações da metade do século XX e por edificações
contemporâneas. Além dos fatores mencionados acima, a localização fácil entre os
bairros da cidade e à Rodovia Sebastião Alves do Nascimento foram fatores decisivos
para a escolha do terreno.
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Figura 34 - Indústria Confecções Fidalga.

Fonte: AUTOR, 2019.

Figura 35 - Institucional Centro de Eventos CDL.

Fonte: AUTOR, 2019.
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Figura 36 - Comercial Azevedo

Fonte: AUTOR, 2019.

Um potencial econômico e turístico pouco explorado tanto na área de estudo
quanto no restante da cidade são os rios, principalmente o Rio Formiga que se
encontra poluído, com pouco volume hídrico, sem vida aquática e com as margens
tomadas pela vegetação (FIG. 37).
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Figura 37 - Rio Formiga.

Fonte: AUTOR, 2019.

5.2.1 Dados meteorológicos.
A partir do estudo da carta solar na latitude 20° sul onde fica localizada a cidade
de Formiga – MG, foi possível observar a trajetória solar com base nas quatro faces
do terreno de implantação do objeto de estudo com o auxílio do software Analysis
SOL-AR, desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações do
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.
O sol incide sobre a face nordeste do terreno no solstício de verão (22 de
dezembro) das 5h às 11h30 da manhã. No equinócio de primavera e outono (23 de
setembro e 21 de março) a incidência solar perdura das 6h da manhã às 13h30 da
tarde. Já no solstício de inverno (22 de junho) o sol incide das 6h30 da manhã às 16h
da tarde (FIG. 38).
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Figura 38 - Incidência solar na face nordeste.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Já na face sudeste do terreno, o sol incide sobre sua face no solstício de verão
(22 de dezembro) das 6h30 da manhã ao meio-dia. No equinócio de primavera e
outono (23 de setembro e 21 de março) a incidência solar perdura das 6h às 11h da
manhã. Já no solstício de inverno (22 de junho) o sol incide das 6h30 às 10h da manhã
(FIG. 39).
Figura 39 - Incidência solar na face sudeste.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Na face sudoeste do terreno, o sol incide sobre sua face no solstício de verão
(22 de dezembro) do meio-dia às 18h40. No equinócio de primavera e outono (23 de
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setembro e 21 de março) a incidência solar perdura das 14h às 18. Já no solstício de
inverno (22 de junho) o sol incide apenas entre 16h10 às 17h15 (FIG. 40).
Figura 40 - Incidência solar na face sudoeste.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Por último na face noroeste do terreno, o sol incide sobre sua face no solstício
de verão (22 de dezembro) de 12h30 às 18h30. No equinócio de primavera e outono
(23 de setembro e 21 de março) a incidência solar perdura de 11h30 às 18h. Já no
solstício de inverno (22 de junho) o sol incide das 10h10 às 17h30 (FIG. 41).
Figura 41 - Incidência solar na face noroeste.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.
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De acordo com Climate Data (2019), o clima na cidade de Formiga – MG é
quente e temperado com temperatura média de 20.6 °C e com a variação de 6.1°C
durante o ano. A média de pluviosidade anual é de 1437mm sendo julho o mês mais
seco e dezembro o mês mais chuvoso.
Já o vento dominante pode ser expresso pelos dados fornecidos pelo Instituto
Nacional de Meteorologia – INMET (2019) como aponta o QUADRO. 2.
Quadro 2 - Dados mensais do vento dominante na cidade de Formiga - MG.
ANO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2007

NW

NE

E

ESE

ESE

ESE

ESE

ENE

ENE

ESE

SE

NE

2008

E

NW

NW

ESE

ESE

ESE

ESE

E

SE

ESE

ESE

NW

2009

NW

NE

ESE

E

ESE

NW

ESE

NE

E

SE

NW

NW

2010

NE

NE

E

E

ESE

ESE

E

ESE

NE

NW

NNW

NW

2011

NE

NE

E

ESE

ESE

ESE

ESE

ESE

ESE

NE

NE

NW

2012

NE

NE

E

E

ESE

ESE

ESE

E

ESE

ENE

E

NW

2013

NNE

E

ESE

E

ESE

ESE

ESE

ESE

NE

ESE

ESE

NW

2014

NE

NE

E

E

ESE

E

ESE

ESE

NE

ESE

ESE

NE

2015

NE

NW

NW

E

ESE

ESE

NE

ENE

NW

E

NW

NW

2016

ESE

E

NW

E

ESE

ESE

ESE

ESE

ESE

ESE

NW

NW

Fonte: Adaptado de INMET, 2019.

Percebe-se que nos meses mais quentes o sentido do vento tem uma maior
variação quanto à sua direção, variando entre noroeste e nordeste. Já nos meses mais
frios o sentido é predominante leste-sudeste. Vale destacar que neste período não
foram registrados ventos provindos da orientação Sul.
5.3 Estudo de Mapas-síntese
A partir da visita realizada no local onde será implantado o projeto foi possível
realizar um levantamento de dados por meio da análise do entorno, podendo ser
expresso nos mapas-síntese seguintes.
5.3.1 Mapa de cheios e vazios, áreas verdes, hidrografia e drenagem.
Na FIG. 42 é possível identificar a ocupação urbana, as áreas verdes ainda
existentes e a rede de drenagem e hidrografia presentes no local.
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Figura 42 - Mapa de cheios e vazios, áreas verdes, hidrografia e drenagem.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Analisando

o

mapa

acima

é

possível

perceber

que

a

região

é

consideravelmente ocupada principalmente pelo fato de ser um bairro antigo e já
consolidado. Ainda existem vazios urbanos, mas por ser uma área que continua em
expansão, é possível presumir a ocupação desses espaços em poucos anos.
As áreas verdes existentes podem ser encontradas nas praças João Basílio e
Francisco Balbino, na área de topo onde parte é ocupada por mata nativa e a outra
ocupada por prados, e às margens do Rio Formiga que é responsável por parte dessa
preservação.
5.3.2 Mapa de Uso do Solo.
Na FIG. 43 é possível identificar o perfil de utilização das áreas ocupadas no
entorno do terreno estudado.
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Figura 43 - Mapa de uso do solo.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Apesar da predominância da ocupação residencial percebe-se a variação de
usos encontrada no entorno. É possível identificar indústrias, áreas institucionais,
áreas comerciais, algumas áreas de serviços, e um número considerável de lotes
vazios ou subutilizados. Isso porque a região voltou a crescer há alguns anos com
novos loteamentos e, por um tempo, esteve estagnada e pouco valorizada.
5.3.3 Mapa de Hierarquia Viária.
Na FIG. 44 é possível identificar a hierarquização funcional das vias que
traçam o bairro.
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Figura 44 - Mapa de Hierarquia Viária.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

É possível perceber neste mapa acima o traçado orgânico da malha viária na
parte mais antiga da cidade e o traçado ortogonal na porção mais recente.
O terreno de estudo fica localizado na interseção da Avenida Deputado João
Pimenta da Veiga com a Rua Joaquim Antônio Barbosa. A primeira caracterizada
como arterial por ligar o centro de Formiga – MG à Rodovia Sebastião Alves do
Nascimento e a segunda caracterizada como coletora por estar conectada à uma via
arterial.
A maior parte das vias são pavimentadas com asfalto e uma pequena parte é
pavimentada com bloquetes.
5.3.4 Mapa de Equipamentos urbanos comunitários e Mobiliário urbano.
Na FIG. 45 é possível identificar os equipamentos urbanos comunitários e o
mobiliário urbano presente no entorno do terreno estudado.
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Figura 45 - Mapa de Equipamentos urbanos comunitários e Mobiliário Urbano.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Analisando o mapa acima é possível perceber que a área é bastante
arborizada, principalmente às margens do Rio Formiga. O porte médio domina, mas
pode-se encontrar árvores de pequeno e grande porte.
A iluminação pública é boa, principalmente no entorno do terreno estudado pois
a instalação dos postes foi realizada recentemente.
Foram identificados apenas 3 pontos de ônibus, sendo que apenas um possui
a cabine protegida de sol e chuva, os outros dois são caracterizados por placas fixadas
nos postes de iluminação.
O único telefone público encontrado fica em frente à Praça Francisco Balbino e
está em péssimo estado de conservação necessitando de manutenção. Não foram
localizadas lixeiras na área estudada.
Os dois principais equipamentos urbanos identificados são o Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e a Escola Estadual
Professor Tonico Leite de ensino fundamental I e II, e ensino médio.
5.3.5 Mapa de gabarito de altura.
Na FIG. 46 é possível identificar a relação entre os diferentes gabaritos de altura
das edificações do entorno.
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Figura 46 - Mapa de gabarito de altura.

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2019.

Percebe-se a partir do mapa acima a predominância de edificações até dois
pavimentos. Apenas algumas construções superam o número de três pavimentos,
mas são de caráter comercial ou industrial e estão relativamente afastadas entre si.
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6 PROPOSTA PROJETUAL
A proposta para o centro de reciclagem e gerenciamento de resíduos têxteis na
cidade de Formiga – MG surge para atender à indústria de facção e confecção e ao
próprio município na busca pela destinação legal destes materiais.
O objetivo principal é facilitar o processo de coleta, transporte, processamento
e transformação dos resíduos produzidos pelas fábricas de costura, evitando os
extensos percursos até os centros de reciclagem, que em geral, estão concentrados
no Estado de São Paulo, reinserindo estes produtos no mercado de consumo.
Com base nos estudos realizados durante o trabalho propõe-se uma instalação
arquitetônica coerente com a realidade do mercado da cidade, prezando pela
eficiência da empresa e pela geração de empregos. Pretende-se uma arquitetura que
seja funcional, contemplando a agilidade nos processos construtivos a partir de
técnicas que promovam essas vantagens, oferecendo também conforto e segurança
aos usuários da edificação.
6.1 Programa de Necessidades
Os QUADROS. 3, 4, 5, 6 e 7 apontam o programa de necessidades e um prédimensionamento proposto com base nos estudos realizados.
Quadro 3 - Programa de necessidades setor social.

Social

SETOR

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS

ÁREA
MÍNIMA

Sanitário

Sanitários acessíveis para visitantes e funcionários
do setor, separados por sexo.

2x 4,4 m²

Sala de
administração/
recepção

Espaço destinado à administração, organização,
gestão e controle da empresa.

37 m²

Sala de gerência

Espaço destinado ao gerenciamento, planejamento
de estratégias, organização, assessorias e
recursos humanos da empresa.

14 m²

Sala de reunião

Espaço destinado às reuniões, tanto internas (entre
funcionários), como externas (destinada à vendas,
cursos...)

38 m²
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Sala de vendas

Espaço onde ocorrerá as negociações, presenciais
ou por meios eletrônicos.
Área total do setor

14 m²
111,80 m²

Fonte: AUTOR, 2019.

Quadro 4 - Programa de necessidades setor de funcionários.

Funcionários

SETOR

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS

ÁREA
MÍNIMA

Copa

Espaço destinado à alimentação e descanso dos
funcionários nos intervalos de trabalho.

45 m²

Vestiário

Sanitários acessíveis, espaço destinado à troca de
roupa, banho e armazenamento de equipamentos
pessoais dos funcionários, separados por sexo.

2 x 38 m²

Área total do setor

121,00 m²

Fonte: AUTOR, 2019.

Quadro 5 - Programa de necessidades setor de serviços e lazer.

Serviços

SETOR

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS

ÁREA
MÍNIMA

Circulação

Espaço destinado à separação dos ambientes do
setor

66,5 m²

Almoxarifado

Espaço destinado à estocagem de materiais de
escritório, serviços e outros.

8 m²

Central de gás

Espaço destinado ao abrigo de cilindros de gás.

2 m²

Depósito de
Ferramentas

Espaço destinado ao armazenamento de
ferramentas para manutenção das máquinas,
jardins e outros equipamentos.

4 m²

Depósito de Lixo

Local para estocagem do lixo.

4 m²

Espaço destinado à estocagem de equipamentos e
produtos de limpeza.

5,5 m²

Equipamento de proteção dos circuitos conta curtos
e sobrecargas.

2 m²

Depósito de
Materiais de
Limpeza
Quadro de
energia das
máquinas e
equipamentos
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Reservatório de
água

Espaço destinado à caixa d'água e a manutenção
da mesma.

10 m²

Sala de TI

Sala destinada ao suporte técnico das redes,
sistemas e softwares.

5 m²

Gerador

Espaço destinado ao gerador em caso de queda de
energia.

3,7 m²

Lazer

Área total do setor
Átrio

Espaço de contemplação

110,7 m²
43,50 m²

Fonte: AUTOR, 2019.

Quadro 6 - Programa de necessidades setor de produção.
AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS

ÁREA
MÍNIMA

Circulação

Espaço destinado à separação dos ambientes do
setor

30 m²

Estoque de
entrada

Área destinada à estocagem de resíduos têxteis .

140 m²

Área de
pesagem I

Área destinada à pesagem dos resíduos que
chegam na empresa.

2 m²

Triagem manual

Área destinada à separação dos resíduos de
acordo com o tipo de material, a cor e o potencial
para ser reciclado.

27 m²

Processamento

Espaço destinado ao processamento dos resíduos,
passando pelo cortador rotativo, homogeneização,
desfibradeiras e prensa de fardos.

90 m²

Estoque de
saída

Área destinada à estocagem do produto final.
(Desfibrados de jeans, malha, poliéster; Tecidos
sortidos; Retalhos acima de 1,5 m; Tecidos
contaminados; Outros objetos).

100 m²

Área de
pesagem II

Área destinada à pesagem do produto vendido.

2 m²

Produção

SETOR
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Departamento
técnico

Área destinada ao suporte técnico do processo
produtivo.

12 m²

Sanitário

Sanitários acessíveis destinados exclusivamente
aos funcionários, separados por sexo.

5,1 m²

Área total do setor

408,1 m²

Fonte: AUTOR, 2019.

Quadro 7 - Programa de necessidades setor de estacionamento e áreas totais.

Estacionamento

SETOR

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS

ÁREA
MÍNIMA

Estacionamento
van

Estacionamento carga/descarga das 2 vans que
irão recolher os resíduos.

30 m²

Estacionamento
visitantes e
funcionários

Estacionamento para 5 carros, 10 motos e 10
bicicletas

87,5 m²

Área total do setor

117,5 m²

Área total estimada

912,60 m²

Área total coberta estimada

779,4 m²

Fonte: AUTOR, 2019.

6.2 Fluxograma
A partir do estudo do programa de necessidades foi elaborado um fluxograma
(FIG. 47) levando em consideração a setorização e os acessos tanto de funcionários
quanto dos produtos e visitantes.
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Figura 47 - Fluxograma.
Avenida Dep. João
Pimenta da Veiga

Rua Joaquim
Antônio Barbosa

Estacionamento

Carga / Descarga

Central de Gás

Área Verde
Reservatório de
Água

Acesso
Funcionários

Acesso Principal

Estoque de Entrada

Área de Pesagem 1

Copa

Vestiários

Triagem
Circulação

Administração /
Recepção

Processamento
Circulação

Estoque de Saída

Sanitários

Almoxarifado

Sala de Gerência

Depósito de
Ferramentas

Sala de Reunião
Depósito de Lixo

Sala de Vendas
LEGENDA:
Acessos
Setor Social
Setor de Funcionários
Setor de Serviços
Setor de Lazer
Setor de Produção
Estacionamento
Fonte: AUTOR, 2019.

Departamento
Técnico

Sanitários

D. M. L.

Quadro de Energia

Sala de T.I

Gerador de Energia

Fluxo visitantes
Fluxo funcionários
Fluxo produtos
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7 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Com base no desenvolvimento do trabalho foi possível conhecer parte deste
universo que envolve a indústria têxtil, fundamentado a partir de seu estabelecimento
à sua consolidação no Brasil, bem como a situação da destinação dos resíduos
gerados por esse setor.
Considera-se a pertinência do projeto visto à preocupação mundial com o
desenvolvimento sustentável e o ciclo de vida dos produtos que são produzidos,
consumidos e descartados pelo homem.
Infelizmente a reciclagem dos resíduos têxteis está centralizada no estado de
São Paulo dificultando a logística, no que se refere ao transporte, e ao cumprimento
das leis ambientais aplicadas aos geradores e ao município. Por isso, a instalação
arquitetônica para reciclagem e gerenciamento de resíduos têxteis contribuirá não
apenas no contexto ambiental, mas economicamente e socialmente, evitando que
estes materiais sejam descartados de forma incorreta, evitando o extenso
deslocamento até os centros de reciclagem, e ofertando emprego aos cidadãos
formiguenses.
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ANEXO A – Empresas de produção de vestuário em Formiga – MG
Quadro 8 - Empresas de produção de vestuário em Formiga - MG.
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO

TIPO DE
TRABALHO

A V De Souza (Associada)

02.583.851/000130

Rua Paraguai, 314 - Ouro
Negro

Jeans

14.634.261/000178
08.769.769/000180

Rua Jose Eufrazio De
Carvalho, 314 - Scj
Rua Nicodemos Bueno Dos
Santos, 87 - Alvorada
Rua Prof Franz, 505 Alvorada
Av. Tabelião Juca Almeida,
673 - Quinzinho
Av. Tabelião Juca Almeida,
673 - Quinzinho
Rua Francisco Xavier De
Faria, 125-A - Pôr Do Sol
Rua Bom Jesus, 182 A - Nª
Sª De Lourdes
Rua Paraguai, 314 - Ouro
Negro
Mauricio Ferreira, 52 Quinzinho
Rua Vinicius Vespucio, 68 Alvorada

Akila Modas Industria E
Comercio
Ana Aparecida Ferreira
Andréia
Ângela Conceição De Paula
Armstrong De Sousa
Arp Ind. Com. E Confecções
Art" Prima Conf. Ltda (Fechou)
AV De Souza
Bezaleel Confeccoes Ltda - Me
(Fechou)
Cardoso Confeccoes Ltda - Me
Carlos Cesar Ferreira
Ce Confeccoes Ltda
Cezar Ezequiel Da Cunha
Confdes Industria De
Confeccoes Ltda
Confeccao J.S. Ltda - Me - Me
Confecções Bela Vista
Confeccões Castro Ltda
Confecções Fidalga
Confecções Hayann Ind. E Com
Confeccoes Jireh Ebenezer
Ltda Me
Confeccoes Js Ltda
Confecções Juni
Confecções Moreira E Couto
Ltda

07.042.993/000103
03.627.527/000139
27.741.237/000180
11.987.701/000182
02.583.851/000130
12.079.161/000100
22.563.159/000157
21.878.396/000144
00.368.110/000100
18.864.288/000108
08.600.130/000177
26.075.275/000188
06.193.578/000198
01.681.647/000199
20.500.393/000100
42.994.640/000104
18.942.246/000148
26.075.275/000188
04.526.250/000110
00.519.881/000151

Rua Piauí, 305 - Alvorada
R Padre Dehon 55 N Sra De
Lourdes
George Khoury, 59 Centenário
Rua Prof Isis Maria Pereira,
38 - Bela Vista
Campos Altos, 15 Engenho De Serra
Rua Ramiro Correa, 392 Bela Vista
Rua Nápolis, 143 - Nª Sª De
Lourdes
Rua Barão De Piumhi, 53 Centro
Rua Marciano Montsserrat,
230 - Quinzinho
Rua Goias, 206-B - Scj
R Campos Altos 15
Engenho Da Serra
Rua Vinícius Vespúcio, 738
- Alvorada
Rua Anápolis, 263 - Nª Sª
De Lourdes

Jeans
Jeans/ modinha
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans/ modinha
Jeans
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Confeccoes N. S. De Fatima
Ltda - Me
Confeccoes New Fashion Ltda Me

09.372.957/000133
22.340.756/000112

Um, 65 - Ouro Verde

Jeans

Padre Remaclo Foxius, 321
- Santo Antonio

Jeans

Confeccoes Pulhez E Castro
Ltda - Me

11.090.352/000100

R Napolis 143 A 00143 N
Sra De Lourdes

Jeans

Confecções Reis E Mara

06.190.126/000152

Confeccoes Reis Pinheiro Ltda
Me
Confeccoes Versales Ltda-Me
Corte Minas Fernandes Ltda
Costurarte Ind E Com De Conf
Ltda Me
Criações Iramar Ind. E Com.
Ltda
Cristina Maria Da Cunha E Cia
Ltda - Me

20.161.145/000181
09.662.011/000101
15.594.668/000181
13.887.785/000108
05.741.261/000186
09.413.033/000138

Av.Vereador José Higino
Filho, 649 - José Honorato
De Castro
Rua Jose Do Patrocinio,
512 A - Alvorada
Rua Eugenio Antonio Vilela,
134 - Rosário
Rua Alida De Paula Oliveira,
76 - Ouro Branco
Rua Alfa, 170 - Pôr Do Sol
Rua Granada, 85 Quinzinho
Francisco Cabral, 485 - Nª
Sª Lourdes

Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans

Csw Ind E Com Ltda

10.303.143/000126

Av Abilio Machado 679
Sagrado C De Jesus

Jeans

D' Bordados Ltda - Me

04.413.181/000139

Rua Salgado Filho, 289 Alvorada

Jeans

David Gama Neto - Me

08.819.014/000143

Agostinho Teles De Castro,
587 - Nª Sª Lourdes

Jeans

Débora Confecções Ltda

05.589.092/000100

Rua Pe. Dehon, 55 -A3:I50
Fundos

Jeans

Deize Aparecida Souto Me

21.156.822/000136

Rua Costa Rica, 600 Nossa Senhora De Lourdes

Jeans

07.941.785/000146
02.800.053/000112
06.988.859/000137

Bom Jesus, 30 - Vila
Carmelita
Trav. Sebastião Jorge
Lasmar, 196 - Stº Antº
Av. Bias Fortes, 30 - São
José

Eunice Cavalcante De Almeida
Silveira E Cia Ltda - Me

07.426.735/000120

Carolina J Oliveira, 400 Bela Vista

Eva De Melo Pacheco
Fernandes

10.405.302/000101
10.648.334/000120
11.870.552/000177
09.609.700/000152
86.512.779/000140
01.120.247/000104

R Luiz Jose De Souza 10
Vila Castro
Alda Caetano Paula, 353 Nossa Senhora De Lourdes
Rua Divino Carlos, 265 Alvorada
Rua Alda Caetano De Paula
58 Nª Sª De Lourdes
Pedro Rodrigues De Morais,
35 - Santo Antônio
R Francisco Cabral 595
Quinzinho

Divina Maria De Menezes - Me
Edmar Fonseca Pinto & Cia
Ltda
Edna & Enio Confecções

Faros Confeccoes Ltda - Me
Feros Confecções Ltda
Flavia Francelina Gondim E Cia
Ltda Me
Franson Confeccoes Ltda - Me
G S Confeccoes De Roupas
Ltda

Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
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Geralda Maria Teixeira Fonseca
Geraldo Deusdet Da Silva & Cia
Ltda - Me
Geraldo Orlando Pires E Cia
Ltda
Global Jeans Confeccoes Ltda
Me
Hayra Confeccoes Ind. E Com.
Ltda - Me
I E Confeccoes Ltda - Me
Industria De Confeccoes
Paraiso Ltda - Me

08.824.987/000107
05.475.243/000108
04.895.505/000112
18.170.870/000174
02.431.533/000153
12.600.645/000144
71.501.142/000180
07.041.147/000179
06.031.147/000125

Rua Ides Edson De
Resende, 300-B - Eng.
Serra
Messias Caetano Leal, 105
- Leal
Rua Agostinho Teles De
Castro, 631 - Nª Sª Lourdes
Rua Professor Franz, 415 Alvorada

Jeans

Jannielle De Oliveira
Confeccoes
Jaqueline Marcela Da Fonseca
Fernandes Me
Jc Rodrigues Cortes Em
Tecidos Me

10.351.551/000153
18.904.739/000193
19.880.493/000120
06.031.147/000125

Joel Cesario De Almeida

01.681.654/000190

R Antonio Carlos 170 Vila
Lidia

Joel Cesário De Castro

01.681.654/000190

Jopagi Confeccções Ltda

01.852.225/000139

Jussara Aparecida Castro LealMe
Kira Confecções Ltda
Laistar Confeccoes E Moda
Ltda
Larissa Confecções Ltda
Larissa Industria De Confecções
Lima E Cia - Me
Lindéia Da Silva Fonseca ME
Luis Americo De Faria - Me

21.546.153/000109
01.891.694/000167
05.210.428/000182
02.953.316/000123
13.288.044/000100
20.107.231/000106
07.452.350/000138
18.707.877/000182

Jeans

Dois, 41 - Vila José Branco

18.089.035/000104

Jj Sousa E Cia Ltda

Jeans

Jeans

J.R.Emes Ind. E Com. De
Confeccoes Ltda Me

J.J. Sousa E Cia Ltda

Jeans

Marciano Montserrat,

Primeiro De Maio, 76 Quinzinho
Antonio Carlos, 170 Engenho De Serra
Rua José De Paula, 500 Rosa Mística
Rua Joaquim Da Silva
Castro, 750 - Nossa
Senhora De L.
Rua Do Níquel, 210 - Vila
De Castro
Rua Peixoto, 200 - Jardim
Alvorada
Rua Dr. Teixeira Soares,
506 - Engenho De Serra
R Jose De Paula Junior 70
Ouro Branco

Ismael Antonio De Almeida - Me

Jeans/ modinha

Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans

Rua Antônio Carlos, 170-A Jeans/ modinha
Engenho De Serra
Rua Alda Caetano De
Paula, 500 - Nossa Senhora
Jeans
De L.
Rua Das Amendoeiras, 45 Jeans
Geraldo Veloso
Rua Antonio Vaz Da Silva,
Jeans
97 - Alvorada
R Bom Jesus 41 Nossa Sra
Jeans/ modinha
De Lourdes
Rua Carmelita De Castro,
Jeans
471 - Nª Sª De Lourdes
Rua Fabio Parreira, 41 Jeans
Rosa Mística
Bernardes De Faria, 103 Jeans
Centro
Rua Alda Caetano De Paula
Jeans
520 - Nª Sª De Lourdes
Manoel Ferreira Dos Reis, 6
Jeans
- Vila Ferreira
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Luita Confecções E Modas Ltda

18.864.288/000108

Rua George Khoury, 56-A Centenário

Jeans/
modinha/ tecido
fino

Rua Furnas, 200 - Alvorada

Jeans

Rua Edi Faria, 71 - Centro

Jeans

04.983.330/000103
86.635.802/000193
10.409.815/000182
10.425.302/000165
38.479.994/000143

Rua Jair Pereira De
Oliveira, 173 - Ouro Branco
Custodio Jose Soares, 220 Quinzinho
Rua Valdir De Souza, 60 Quinzinho

Marcela Cristina Silva
Confeccoes Me

24.090.161/000181

Rua Rosimeire Da Silva
Pereira, 252 - Sto Antonio

Jeans

Marcelo Gonçalves De Faria-Me

18.118.079/000115

Rua Francisco Cabral, 590 Nossa Senhora De Lourdes

Jeans

Marcia Garcia De Souza Silva
Confeccoes - Me

09.619.202/000190

Luiza Confecções Ltda
Luzica Noivas Ltda
M.M. J Confecções Ltda
Mage Confeccoes Ltda - Me
Magia E Fantasia Ltda

Márcio Davidson E Cia Ltda
Marcio Garcia De Souza - Me
Marco Cesar Assis Gama & Cia
Ltda - Me
Marcos Luis Pimenta & Cia Ltda
Maria Amelia Dos Santos
Maria Aparecida De Castro
Gama - Me
Maria Dos Anjos Machado
Maria Valdeci Do Couto
Marlene De Souza
Mileny Confec Ltda

Mmj Confeccoes Ltda Me

Mosair Jose Da Costa Me
Mountain Wear Confeccoes
Ltda
Moura Carvalho Confecções
Ltda Me
Mta Confecções

70.967.393/000152
06.111.062/000157
04.829.882/000153

Joaquim Da Silva Castro,
666 - Nossa Senhora De
Lourdes
Rua Rio Branco, 120 Alvorada
Agnaldo Barbosa Junior, 90
- Ramiro Batista Da C.
Professor Franz, 134 Fu2Jardim Alvorada

65.195.869/000184

Rua Maria Lourdes Giarola
Andrade 60 Vila Ferreira

12.160.040/000135
25.803.370/000198
10.414.463/000153
09.191.661/000116
00.859.787/000141
10.856.671/000102

Rua Coimbra, 254 - Nossa
Senhora De Lourdes
Professor Franz, 134 Jardim Alvorada
Rua Jose Elias Da Cunha,
145 - Engenho De Serra
Treze De Maio, 307 - Centro
Rua Nicodemos Bueno Dos
Santos, 205 - Alvorada
Rua Nicodemos Bueno Dos
Santos, 111 - Alvorada

10.409.815/000182

R Jair Pereira De Oliveira
No 125 Ouro Branco

12.680.251/000143
02.913.304/000256
24.413.886/000163
00.368.110/000100

Rua Vinicius Vespucio, 639
- Alvorada
R Dos Universitarios 189
Sao Lourenco
Av. Francisca Carlota Faria,
195 - Ramiro Batista
Rua Pe. Dehon, 55 - Nª Sª
De Lourdes

Jeans
Jeans
Jeans

Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans

Jeans

Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
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Neide Aparecida Da Silva E Cia
Ltda ME

03.779.229/000164

Nirlaine Aparecida Da Silva Me

17.796.957/000199

O D Confeccoes Ltda - Me
Parreira E Ribeiro Ltda
Paulo Cesar Moreira
Ponto A Ponto Confeccoes Ltda
- Me

05.558.452/000107
66.289.968/000198
05.028.554/000110
08.332.737/000113

Rua Pe. João Da Mata
Jeans/
Rodarte, 133 - Vila Pe.
modinha/ tecido
Remaclo
fino
Rua Joaquim Da Silva
Castro, 461 - Nossa
Jeans
Senhora De L.
Dizolina Gatt, 165 - Vila
Jeans
Ferreira
Rua Floriano Peixoto, 70 Jeans
Centro
Rua Campo Belo, 198 Jeans
Souza E Silva
Dizolina Gatt, 142 - Vila
Jeans
Ferreira
Rua Marechal Deodoro, 520
B - Sagrado Coração De
Jeans
Jesus

Ponto Por Ponto

26.297.960/000159

Proust Ind E Com De Conf Ltda

22.716146/0001-70

Rua Nossa Senhora Da
Abadia, 159 - Nª Sª
Aparecida

Jeans

Rafael José De Castro
Confecções

06.274.176/000118

Rua Nenem Belo, 166 Quinzinho

Jeans

Rec Play Industria De
Confeccoes Ltda Me

23.383.391/000176

Rua Francisco Cabral, 370 Nossa Senhora De Lourdes

Jeans

Rinil Industria E Comercio De
Confeccoes Ltda - Me

07.232.626/000172
10.668.841/000125

Lassance Cunha, 780 Quinzinho
Santa Maria, 50 - Nossa
Senhora De Lourdes
Rua Agostinho Teles De
Castro, 582 A - Nossa Sª
De L.

Rogis Confeccoes Ltda - Me
Rr Acabamentos Ltda Me

18.330.380/000198

Sergio De Souza E Silva & Cia
Ltda

86.522.828/000125

R Carmelita De Castro 422
N S De Lourdes

Sergio De Souza E Silva & Cia
Ltda
Servicos De Faccao Silva E
Souza Ltda. - Me

10.495.332/000148
08.247.976/000175

Rua Alda Caetano De
Paula, 58 Ns Lourdes
Francisco Cabral, 756 - Nª
Sª De Lourdes

Sexto Sentido Ind E Com Ltda

22.003.636/000120

Av Juscelino Kubistcheck
203 Engenho Da Serra

05.386.979/000100
05.814.301/000172
17.213.417/000135
07.366.197/000126

R Carmelita De Castro 267
Vl Carmelita
Av. Abilio Machado, 168 Sagrado Coração De Jesus
Rua Do Niquel, 210 - Vila
Ferreira
Rua Alda Caetano, 565 A Nossa Senhora De Lourdes

Silva E Menezes Ltda
Silvania Valeria Alves
Sirlene Aparecida Almeida De
Sousa - Confeccoes - Me
Sirlene Aparecida Teles
Rodrigues Me
Soguimar Confeccoes Ltda

00.950.795/000107

Sonia Maria De Lima Faccao

04.382.880/000169

Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans
Jeans

Jeans/
R Dr Emanuel Dias 202 Sao
modinha/ tecido
Vicente
fino
Domingos Gontijo, 399 Jeans
Nossa Senhora De Lourdes
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Sonia Maria Rosa Couto - Me

08.627.866/000139

Sao Vicente Ferrer, 2 Centro

Jeans

Stenio Junio Pinto Confeccoes
Epp

23.628.568/000157

Av. Sebastiao Jorge
Lasmar, 216 - Sto Antonio

Jeans

T.C. Confeccoes Ltda - Me

14.070.637/000169

Professor Franz, 123 Jardim Alvorada

Jeans

Taciana Paula Azevedo
Confeccoes - Me

22.818.837/000185

Rua Dr. Nabuco De Araujo,
448 - Engenho De Serra

Jeans

Nair Dias De Melo, 34 Santo Antônio

Jeans

Tock Jeans Industria E
13.237.917/0001Comercio De Confeccoes Ltda 56
Me
Vinny Industria E Comercio Ltda 09.814.505/0001- Me
64
Vitoria Gloria Goncalves De
14.071.172/0001Souza E Cia Ltda - Me
60
Vitoria Ind. E Com. De
11.259.633/0001Confeccoes Ltda
35
Fonte: Adaptado de SINDIVESF, 2019.

Nicodemos Bueno Dos
Santos, 74 - Alvorada
Valparaiso, 219 - Nossa
Senhora De Loudes
Rua São Paulo, 181 - Bela
Vista

Jeans
Jeans
Jeans
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O CONCEITO PROPOSTO PARA O EDIFÍCIO TRAZ A CONEXÃO ENTRE A ESFERA TÊXTIL E A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
ARQUITETÔNICA PARTINDO DA MALHA COMO PRINCÍPIO NORTEADOR DO PROJETO, OU SEJA, A PARTIR DE UM PADRÃO
GEOMÉTRICO FORMADO POR UM SISTEMA COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LINHAS PARALELAS.

B

A MALHA SE FAZ PRESENTE NO PROJETO PRIMEIRAMENTE NA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARTINDO DE UMA
MODULAÇÃO CRIADA COM BASE NA PROPORÇÃO ÁUREA E NA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI. A PROPORÇÃO ÁUREA SEGUNDO
FERRER (2005) É OBTIDA DA DIVISÃO DE UMA RETA EM DOIS SEGMENTOS ONDE A PORÇÃO MAIOR DIVIDIDA PELA MENOR É
IGUAL A RETA COMPLETA DIVIDIDA PELA PORÇÃO MAIOR. SEU VALOR NUMÉRICO PODE SER EXPRESSO POR 1,6180. JÁ A
SEQUÊNCIA DE FIBONACCI É UMA SEQUÊNCIA NUMÉRICA LIGADA A PROPORÇÃO ÁUREA, A PARTIR DA QUAL PODE-SE
CONSTRUIR O RETÂNGULO DE OURO E A ESPIRAL DE FIBONACCI.

B

A MALHA FOI UTILIZADA TAMBÉM NAS ESCOLHAS DOS MATERIAIS APLICADOS NA EDIFICAÇÃO, A COMEÇAR PELO
TIJOLO ECOLÓGICO QUE POSSUI UMA MALHA REGULAR E CLARA OBTIDA PELOS ENCAIXES DE SUAS PEÇAS; AS PLACAS
PERFURADAS HUNTERDOUGLAS ONDE OS PADRÕES DOS FUROS SEGUEM UMA MALHA TAMBÉM REGULAR; E NA
ESTRUTURA DO GALPÃO, ONDE AS PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS FORMAM UMA ESPÉCIE DE MALHA A PARTIR DOS
ENCAIXES OBTIDOS PELA JUNÇÃO DAS PEÇAS.
A MALHA PERMITE UMA ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO ESPAÇO, GARANTINDO A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
SEGUINDO UMA MODULAÇÃO, DIMINUINDO DESPERDÍCIOS E TEMPO DE EXECUÇÃO E FACILITANDO FUTURAS AMPLIAÇÕES.

C

C
FERRER, Joseane Vieira.
Católica de Brasília, 2005.

: Beleza e harmonia. Brasília, DF: Universidade
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio
de Janeiro: ABNT, 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9077: Saída de emergência em edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10005: Resíduos Sólidos - Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
BRASIL.
Ministério do Trabalho e Emprego. NR 24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Brasília: Ministério do Trabalho e
Emprego, 1993.
BRASIL.
Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n°237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência
da União, Estados e Municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Brasília: 1997.
FORMIGA. Lei n° 1615, de 1 de junho de 1984. Dispõe sobre o Código de Obras do município de Formiga.
1984.
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Lucas Gabriel
Arquitetura e Urbanismo
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
Referente: Instalação Arquitetônica para reciclagem e gerenciamento de resíduos têxteis
na cidade de Formiga – MG.
Trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIFOR-MG.
Assunto:
Local:

PROJETO ARQUITETÔNICO COM DETALHAMENTO EXECUTIVO
Av. Dep. João Pimenta da Veiga, Engenho de Serra – Formiga-MG

Área de Construção
A construir:

908,10 m²

DO OBJETIVO
O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que
deverão ser consideradas na execução de todo o projeto arquitetônico.
1. INFRA-ESTRUTURA
Orientação geral: As fundações deverão ser executadas de acordo com as normas
vigentes seguindo o cálculo estrutural. Foram selecionadas a viga-baldrame como
fundação do edifício principal devido a estabilização ofertada pelo sistema e fundação
profunda por meio do bloco pré-moldado para 3 estacas no galpão.
Vigas baldrames: As valas deverão seguir as dimensões de acordo com o projeto
estrutural. O fundo deverá ser compactado e preenchido com uma camada de concreto
magro de 5cm. As armaduras deverão ser posicionadas na vala e concretadas com o
auxílio de um vibrador para garantir o adensamento do concreto. O concreto deverá ter
traço de 1 : 8 : 11 : 2. Deverá ser feita a hidratação durante os primeiros 7 dias após a
concretagem. Será prevista a impermeabilização de todo baldrame descrita
posteriormente.
Fundação profunda: As valas deverão seguir as dimensões de acordo com o bloco de
coroamento, sendo o bloco pré-moldado para 3 estacas da empresa Protendit. As estacas
serão em concreto armado com dimensões de acordo com o cálculo estrutural. Estas
serão cravadas por percussão até atingir a camada resistente do solo e serão ligadas ao
bloco de coroamento de onde serão previstas esperas para ligação dos pilares prémoldados.
Impermeabilização das fundações: Primeiramente é necessário garantir que a superfície
a ser impermeabilizada esteja firme e livre de resíduos. Uma camada de chapisco deverá
ser realizada a fim de proporcionar maior aderência entre a superfície e o produto. A
argamassa impermeável deverá seguir o traço sugerido pelo fabricante. Deverá ser feita
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uma quantidade necessária para o período de 1h para que não venha perder
trabalhabilidade. A argamassa deverá ser aplicada em uma espessura de 1,5cm de
maneira contínua e uniforme, evitando falhas. Posteriormente deverá ser aplicada a manta
asfáltica seguindo as orientações do fabricante.
2. SUPERESTRUTURA
Orientação geral: A superestrutura é composta por lajes, pilares e vigas devendo ser
executadas de acordo com as normas vigentes seguindo o cálculo estrutural.
Lajes: Deverão ser do tipo maciça em concreto armado. No piso onde será localizada a
desfibradeira deverá haver uma junta de dilatação estrutural para evitar a passagem de
possíveis vibrações causadas pela máquina para o restante da estrutura.
Impermeabilização das lajes (cobertura): Deverá ser aplicada a manta alumínio
seguindo orientações do fabricante. A manta deverá ser embutida na parede com altura
mínima de 30cm e 3cm de profundidade. Os cantos deverão ser regularizados em forma
de meia-cana. A argamassa deverá promover o caimento de 1% em direção aos ralos.
Pilares e vigas: Toda a montagem do galpão deverá ser planejada prevenindo situações
de risco. As peças deverão ser alçadas e protegidas para a realização do
descarregamento e montagem, mantendo sua integridade. É importante sempre conferir
os níveis das peças. Os encontros das peças deverão ser selados com selante de
poliuretano.
Tijolo ecológico: O levantamento da alvenaria deverá seguir as orientações do
fabricante. Os tijolos deverão ser assentados a partir da aplicação de um filete de
argamassa industrial aplicada sobre o tijolo. Preservar uma distância de 1 à 2mm para
junta de dilatação do tijolo. A instalação elétrica poderá ser realizada por furos nos
módulos ao invés de conduítes e caixas para tomadas e interruptores, assim como as
instalações hidráulicas. As colunas poderão ser embutidas nas paredes com barras de 1,7
em 1,7m, enchendo os vãos a cada 50cm de altura. O tijolo poderá ser cortado com o
auxílio de uma serra circular. Poderão ser utilizados meio tijolo e tijolo canaleta.
3. COBERTURA
Orientação geral: O telhado proposto para o galpão será em estrutura metálica
construída em treliças fabricadas por cantoneiras laminadas. Toda a estrutura deverá ser
contra ventada por cabos de aços. A telha será metálica tipo sanduíche, soldadas e
parafusadas nos perfis UDC enrijecidos. O telhado proposto para o lanternim será em
estrutura metálica construída em perfis de metalon. A telha será do tipo Pergotelha por ser
translúcida mas com o poder de bloquear 99% dos raios UV’s. Sua montagem deverá
seguir orientações do fabricante.
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4. ESQUADRIAS
Orientação geral: É necessário a medição no local para a fabricação das esquadrias,
evitando incompatibilidades dimensionais. Todas esquadrias possuem uma chapa
perfurada de 30cm na parte superior HunterDouglas Softwave 25 padrão #103 cor pérola,
com estrutura em alumínio e pintura automotiva branco metálico de acordo com o
detalhamento em projeto, permitindo a ventilação cruzada.
Portas internas: Serão em vidro temperado branco leitoso 8mm, batente e guarnições em
alumínio natural.
Portas externas: Serão em vidro temperado verde 8mm, batente e guarnições em
alumínio natural
Janelas: Serão em vidro temperado verde 8mm, batente e guarnições em alumínio natural
5. PLACA PERFURADA HUNTERDOUGLAS
Orientação geral: A instalação deverá seguir as orientações do fabricante. A fixação dos
painéis será realizada mediante o uso de parafusos e guias de suporte do painel que
serão parafusadas diretamente em perfis “Z”, os quais são fixados em suporte tipo “L” na
estrutura principal.
6. REVESTIMENTOS
Orientação geral: Todos os serviços de revestimentos de paredes internas, tetos, e
paredes externas deverão ser executados com argamassa virada “in loco”, emboço e
massa única, seguindo os traços adequados. As paredes que serão rebocadas estão
especificadas em projeto, as demais deverão ser tratadas com verniz acrílico transparente.
Chapisco: O chapisco deverá ser com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3.
Emboço: O emboço deverá ser com argamassa pré-fabricada fina no traço 1:3 sem a
colocação de gesso ou cal na massa, aditivada com impermeabilizante.
7. PISOS E PAVIMENTAÇÃO
Orientação geral: Deverá ser previsto um desnível entre as áreas interna e externa de no
mínimo 5 cm. Em todos os locais onde tem porta externa, deverá ser prevista uma rampa
suave de acesso na largura da porta. O piso de todos os ambientes deverá ter caimento
adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza.
Compactação do solo: O solo deverá ser apiloado fortemente com o uso de compactador
mecânico e nos pontos em que se apresentar muito mole, a terra deve ser removida e
substituída por material mais resistente. Após isso deverá ser aplicada uma camada de 5
cm de brita granulada.

Lucas Gabriel
Arquitetura e Urbanismo
Contrapiso: Deverá ter espessura de 10cm no edifício principal e 20cm no galpão com
traço de 1:4:8 com adição de 3% de impermeabilizante. Para o edifício principal utilizar
cimento CPIII e para o galpão utilizar cimento CP-V.
Marmorite: Deverá ser aplicado no edifício principal com exceção das áreas molhadas.
Deve ser composto por cimento e granitina no traço de 1:2. Utilizar no máximo 10l de água
para cada 40kg de granitina. Deverá ser aplicado sobre contrapiso limpo e sem fissuras,
garantindo a existência de pontes de aderência, com espessura de 1 a 1,2 cm.
Posteriormente deve ser feito o polimento com politriz e acabado com resina acrílica.
Pintura Epóxi: Deverá ser aplicado no edifício principal nas áreas molhadas e galpão a
tinta epóxi industrial. O contrapiso deverá estar limpo, liso e nivelado com disco
diamantado. A aplicação deverá seguir as orientações do fabricante.
8. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Orientação geral: Será feito a partir da rede pública do SAAE. A alimentação da rede de
distribuição será adequada a existente.
Cálculo para dimensionamento da caixa d’água: O cálculo segue a NBR 5626 –
Instalação predial de água fria. De acordo com a norma dimensiona-se levando em
consideração 80l por funcionário (cálculo baseado em até 30 funcionários), uma reserva
de 2 dias sem fornecimento de água e 20% dedicado ao combate de incêndio.
Reservatório = 80l x 30Func. x 2dias sem fornecimento = 4800l
4800l + 20% incêndio = 5760l
Reservatórios: A distribuição será realizada por 2 caixas d’água com capacidade para
5000l cada.
9. GERAÇÃO DE ENERGIA.
Orientação geral: Será fornecida pela rede pública da CEMIG. Será previsto um gerador
de energia prevendo possível falha no fornecimento.
Gerador: Será instalado na parte externa do galpão para que receba adequada ventilação
e sobre uma base de concreto isolada das demais estruturas para que não ocorra o
transpasse das vibrações. O gerador deverá ser guarnecido em uma caixa do mesmo
fabricante protegendo-o das intempéries. A instalação do gerador deverá seguir o manual
do fabricante.
10. ORIENTAÇÃO FINAL
Em caso de dúvida comunique ao responsável pela obra.
Formiga, 19 de Novembro, 2019
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