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INTRODUÇÃO 

Este memorial trata do projeto arquitetônico para um observatório astronômico e espaços 

complementares a ser construído no Campus Central da UFRN na cidade de Natal/RN, solicitado por 

meio do processo 23077.007318/2014-37 UFRN. Para concepção deste projeto, foram observadas as 

demandas dos solicitantes, as condições do terreno determinado para construção e normas técnicas 

pertinentes. 

 

1. LOCALIZAÇÃO 

O prédio a ser construído para o Observatório será locado na Zona 03 do Campus Central. 

Esta é uma área que se caracteriza pela presença de pouca vegetação e terreno com topografia 

predominantemente plana, sendo acidentada apenas na sua porção Sul (Figura 1). 

 

Figura 1 - Na marcação vermelha, localização do Observatório no Campus Central 

 

O terreno se localiza próximo ao Departamento de Física Teórica Experimental (DFTE),  

Laboratórios de Física, Laboratórios de Geologia ao Setor de aulas teóricas II (Figura 2). 
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Figura 2 - Entorno imediato do térreo de implantação do Observatório no Campus Central 

 

2. PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Para o desenvolvimento do projeto para o Observatório, contou-se com a colaboração de 

professores do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET/UFRN), os quais prestaram informações 

sobre os espaços e infraestrutura necessária para a edificação. Com o desenvolvimento do programa 

arquitetônico, foi realizado um pré-dimensionamento dos espaços com base nas atividades 

desempenhadas, número de ocupantes e mobiliários necessário para cada ambiente. 

O edifício resultante apresenta 261,71m² de área construída e programa distribuído em dois 

pavimentos. No pavimento térreo (Figura 3) localizam-se os espaços de maior concentração de 

pessoas, como o hall e a sala de comunicação. No primeiro pavimento (Figura 4) situam-se os 

espaços administrativos e a sala do telescópio. 
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Figura 3 - Planta baixa do pavimento térreo 

 

 

Figura 4 - Planta baixa do primeiro pavimento  
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3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os pontos construtivos definidos para a edificação devem ser locados com equipamentos 

com o máximo de precisão e fidelidade ao projeto arquitetônico e estrutural. As valas e cavas para as 

fundações devem ser executadas de acordo com as indicações constantes no projeto de fundações, 

com a natureza do terreno e prescrições das Normas Técnicas. Os serviços de aterro que forem 

necessários serão executados com material arenoso, limpo, e compactados, evitando assim, fendas, 

trincas e desníveis por recalques das camadas aterradas. 

 

4. SISTEMA ESTRUTURAL 

O sistema estrutural empregado no Observatório será em concreto armado, de acordo com 

projeto específico, seguindo todas as normas técnicas vigentes. Os pilares e vigas externos devem 

ser locados alinhados com a face externa das paredes limítrofes da edificação ou embutidos em 

outros elementos, evitando-se a presença de saliências indesejáveis nas fachadas. Os pilares de 

seção circular permanecerão em concreto aparente, assim sendo, devem ser executados com 

fôrma de superfície regular e lisa para garantir a qualidade estética do concreto.  

 

5. COBERTURA  

Na cobertura da edificação serão utilizados dois tipos de sistemas construtivos. Sobre a 

cobertura da área com apenas um pavimento, será empregado telhado de fibrocimento, a ser 

instalado com inclinação de 9% sobre estrutura de madeira (Figura 5). A instalação das telhas deve 

seguir as orientações técnicas do fabricante, com o máximo aproveitamento dos vãos recomendados 

de acordo com as características do projeto. A telha deverá ser pintada na cor branca.  

 

Figura 5 - Telha de fibrocimento 

 

Para a área do prédio com dois pavimentos será utilizada laje impermeabilizada, para isso, 

devendo-se considerar a execução de todas as camadas que garantem a estanqueidade da superfície. 
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Também deve ser utilizada uma camada de EPS para fins de isolamento térmico. Na 

impermeabilização das calhas e lajes deve ser executada uma camada regularizadora, verificando-se 

sempre o caimento de 1,5%, na direção indicada no projeto. A camada final de impermeabilização 

deverá ser de cor clara para atenuar a absorção de carga térmica pela coberta. 

 

6. VEDAÇÕES 

Todas as paredes externas e divisões internas da edificação serão executadas em alvenaria 

com tijolos cerâmicos vazados assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.  

 

7. ESQUADRIAS  

A porta de acesso ao prédio será executada em vidro temperado e alumínio.  As demais 

portas de ambientes serão do tipo sarrafeada com pintura em esmalte sintético nas cores definidas 

na prancha de detalhes de esquadrias. As caixas das portas de madeira devem ser de madeira de lei, 

com alizares de 6cm, sarrafeada com pintura em esmalte sintético na cor da porta. As maçanetas 

serão do tipo alavanca cromada e as dobradiças de latão cromado.  

Todas as janelas serão em vidro incolor transparente com caixilho em alumínio anodizado 

natural, conforme especificação. Para garantir a vedação entre janelas e paredes perpendiculares às 

fachadas (pavimento superior), devem-se incluir perfis de arremates das esquadrias junto às 

paredes. 

 

8. ANÁLISE DO SOMBREAMENTO DAS ESQUADRIAS 

Visando a utilização de esquadrias para iluminação/ ventilação natural e visualização da 

paisagem, sem, contudo, aumentar significativamente o ganho térmico da edificação, foram 

empregadas algumas soluções de controle solar no projeto em desenvolvimento, tais como: 

implantação e locação dos espaços internos em função da orientação solar mais favorável, emprego 

de marquises e brises verticais para sombreamento das esquadrias. 

A seguir, apresenta-se uma análise do sombreamento proporcionado por esses elementos 

para controle da radiação solar direta. O estudo foi realizado tendo como ferramenta o software 

Solar Tool.  

 

8.1.  PORTA DE ACESSO AO PRÉDIO DO OBSERVATÓRIO (FACHADA LESTE) 

A máscara de sombra proporcionada pela instalação de marquise sobre porta de acesso ao 

prédio ilustra uma situação de sombreamento efetivo a partir das 10:00h da manhã até o final da 

tarde em todas as épocas do ano. 
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Figura 6 – Modelo esquemático da porta de acesso ao 

prédio do observatório 

Figura 7 - Máscara de sombra da porta de acesso ao 

observatório 

 

8.2. JANELAS DO TIPO BOCA DE LOBO DAS ESCADAS (FACHADA SUL) 

Para o estudo de insolação dessa esquadria foi realizado uma simplificação, transformando a 

superfície curva em reta, devido limitações do software. Por outro lado, seria possível simular a 

esquadria separando cada um dos seus 23 segmentos. Contudo, como o ambiente que a esquadria 

atende diretamente é uma escada, considerou-se que um estudo simplificado seria. De acordo com a 

máscara de sombra gerada, a esquadria é sombreada efetivamente quase durante todo o ano 

devido. A insolação direta acontece de dezembro e janeiro entre 11:00h e 14:00h. 

 

 

 

 

Figura 8 - Modelo esquemático da janela da escadas 

 

Figura 9 - Máscara de sombra da janela das escadas 

 



7 

 
 
 

 

8.3. JANELAS DAS SALAS DE REUNIÕES E ADMINISTRAÇÃO (FACHADA SUL) 

A máscara de sombra ilustra uma situação de sombreamento efetivo a partir das 7:00h da manhã até 

as 16:00h devido a instalação de marquise sobre as janelas. 

 
 

Figura 10 - Modelo esquemático das janelas das salas de 

reuniões e administração 

 

Figura 11 - Máscara de sombra das janelas das salas de 

reuniões e administração 

 

 

8.4. ABERTURA VAZADA DO HALL (FACHADA SUL) 

A máscara de sombra evidencia uma situação de completo sombreamento todas as horas do 

dia em todas as épocas do ano. 

 

 
 

Figura 12 - Modelo esquemático da abertura vazada do 

hall 

 

Figura 13 - Máscara de sombra da abertura vazada do hall 
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9. PEÇAS DE GRANITO 

Todas as peças em granito serão executadas em granito ocre Itabira (Figura 14). Devem ser 

empregadas soleiras de granito na transição de ambientes com pisos com materiais diferentes ou de 

alturas diferentes. Todas as soleiras que estão entre ambientes de níveis diferentes devem 

apresentar um chanfro na proporção de 2:1 conforme Figura 16Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. As dimensões para bancadas de banheiros e copas podem ser consultadas no projeto 

de arquitetura. 

A sala do telescópio receberá uma paginação de piso diferenciada dos demais ambientes em 

peças de granito ocre itabira e granito verde Ubatuba (Figura 15) formando uma rosa dos ventos 

(Figura 17 e Figura 18). Para detalhamento das juntas de dilatação consultar projeto arquitetônico. 

 

 

Figura 16 - Detalhe de chanfro para soleiras 

 

Figura 14 - Granito ocre Itabira 

 

Figura 15 - Granito verde ubatuba 
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Figura 17 - Paginação de piso em granito - Sala do telescópio 

 

 

 

Figura 18 - Sala do telescópio 
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10.  ACABAMENTOS  

Os materiais de acabamento empregados na obra devem ser de qualidade comprovada e os 

serviços executados devem seguir todas as normas vigentes e especificações técnicas dos 

fornecedores.  

 

10.1.  ACABAMENTOS INTERNOS GERAIS 

Os materiais empregados no projeto para acabamentos internos em cada setor estão listados 

na tabela abaixo e nas especificações do projeto arquitetônico. 

AMBIENTE 
ACABAMENTOS 

PISO PAREDE TETO 

Hall/ administração/ 

Sala de reuniões/ 

copa 

Granilite cinza claro (50% 
cimento branco, 50% 
cimento natural) 

 

Emassadas e pintadas com 

tinta látex cor branco 

gelo/com exceção das 

faces externas das paredes 

do auditório, banheiros e 

observatório que serão nas 

cores cinza, amarelo, 

respectivamente 

Forro de gesso acartonado 

Circulação Forro de gesso simples 

Sala do telescópio 

Granilite cinza claro (50% 
cimento branco, 50% 

cimento natural) 

 
Obs.: Consultar projeto 

para paginação das juntas 
de dilatação. 

Parede curva: Emassada e 

pintada com tinta látex cor 

cinza claro. 

Parede do acesso: 

Emassada e pintada com 

tinta látex cor amarelo 

frevo. 

Forro de gesso acartonado 

Sala de comunicação 

Carpete têxtil para tráfego 
comercial alto com 
tratamento antimicrobiano 
e repelência à sujeira 
 

 

Painel frisado de mdf 
(réguas de 15cm com friso 
de 1cm) revestimento de 
madeira (padrão a definir) 
 

 

Forro de gesso acartonado 

e vigas em concreto 

aparente 
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Banheiros  

Granilite cinza claro (50% 
cimento branco, 50% 
cimento natural) 
 

 

Revestimento em 

pastilhas  de porcelana 

5cmx5cm cor off White 

(cor a confirmar conforme 

catálogo) 

 

Forro de gesso simples 

Circulação vertical 

(Escadas) 

Granito ocre itabira 

 

Emassadas e pintadas com 

tinta látex cor branco gelo 

(Com exceção da parede 

do auditório que deverá 

ser na cor cinza) 

Forro de gesso simples  

 

10.1.1. SALA DE COMUNICAÇÃO 

A sala de comunicação receberá piso revestido por carpete têxtil; paredes laterais por painel 

de mdf (padrão madeira a definir) composto por réguas de 15cm com friso de 1cm entre réguas com 

acabamento em fita no mesmo padrão do mdf; parede frontal por painel de mdf com revestimento 

branco; o teto executado com forro de gesso acartonado com vigas em concreto aparente (Figura 19 

e Figura 20). 

 

Figura 19 - Vista interna da porção frontal da Sala de comunicação 
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Figura 20 - Vista interna da porção posterior da Sala de comunicação 

 

11. ACABAMENTOS EXTERNOS 

As paredes externas receberão acabamento e cores especificados no projeto arquitetônico, 

conforme esquemas a seguir: 

 

 

Figura 21 - Vista sudeste 
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Figura 22 - Vista sul 

 

 

 

Figura 23 - Vista Norte 

12. ACESSIBILIDADE 

Para proporcionar a utilização da edificação e seus equipamentos de maneira autônoma à 

maior quantidade pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 
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percepção, apresenta-se, a seguir, alguns elementos complementares ao projeto arquitetônico que 

devem ser executados de acordo com a NBR 9050. 

 

12.1 SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL VERTICAL 

As informações visuais que sejam necessárias para identificação dos espaços da edificação 

estarão associadas a caracteres em relevo e sinalização tátil e devem considerar os seguintes 

aspectos: 

a) a sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano 

vertical, conforme Figura 24; 

b) os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando 

cantos vivos e arestas cortantes; 

c) todos os elementos da sinalização devem atender a NBR9050. 

 

Figura 24- Sinalização para portas 

12.2 SINALIZAÇÃO NO PISO 

 A sinalização tátil no piso funciona para indicar quando haverá um obstáculo ou mudança de 

nível.  A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos e 

deve ser instalada perpendicularmente ao sentido deslocamento nas seguintes situações: 

 no início e término da escada, com largura de 0,25 m a 0,60 m, no máximo do ponto onde 

ocorre a mudança do plano; 

 junto à porta do elevador, com largura entre 0,25 m a 0,60 m da parede da plataforma. 

No projeto do prédio do observatório serão empregados módulos tronco-cônicos em aço 

inox como piso tátil. 
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12.3 CORRIMÃOS  

Os corrimãos da escada e rampa serão executados em tubo inox Ø1¹/2” instalado a 0,92m e a 

0,70m do piso, medido da geratriz superior. Devem ser instalados em ambos os lados da escada com 

um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão, prolongando-se 30 cm antes do 

início e após o término da escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 

 

12.4 SANITÁRIOS 

Os banheiros da edificação projetada são adaptados, dimensionados de acordo com a 

NBR9050. Esses boxes devem ser providos de barras de apoio em aço inox Ø1¹/2” atrás e ao lado da 

bacia sanitária e nas lateriais do lavatório (Figura 28). Estas barras devem ser firmemente fixadas 

com uma distância de 4 cm entre a parede e sua face interna. Suas extremidades devem estar fixadas 

ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato 

recurvado.  

 

 

Figura 27 - Detalhe barras de apoio 

 

 

Figura 25: Piso Tátil antes das escadas 

 

Figura 26: Piso Tátil antes dos elevadores 
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Figura 28: Esquema box adaptado 

 

Todas as peças sanitárias empregadas nos banheiros devem ser de boa qualidade, na cor 

branca. Os vasos sanitários serão de caixa acoplada com duplo fluxo de descarga de 3 e 6 litros de 

água. A altura final da bacia sanitária com o assento deve ser de 46 cm nos boxes acessíveis. 

 

13. INSTALAÇÕES 

13.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo com projeto específico 

seguindo todas as normas técnicas vigentes e não podem entrar em conflito com os demais projetos.  

Todas as peças de louça serão de qualidade comprovada, na cor branca. 

As torneiras devem ser resistentes, padrão anti-vandalismo, com fechamento automático. As 

tubulações de abastecimento, esgoto e drenagem não devem trazer conflitos visuais às fachadas da 

edificação. 

Os tubos drenagem para as águas pluviais devem ser instalados em locais pré-definidos ou 

em shafts a serem criados no momento de compatibilização de projetos. 

 

13.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com projeto específico seguindo 

todas as normas técnicas vigentes. 

As tomadas e interruptores utilizados serão de boa qualidade, na cor branca. Deverá ser 

utilizada ainda iluminação de emergência localizada de acordo com o projeto elétrico. Deverão ser 
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instaladas luminárias nas fachadas que valorizem e destaquem a edificação. O esquema de 

distribuição da iluminação pode ser consultado no projeto arquitetônico. 

 

13.4 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

O sistema de combate e prevenção a incêndios deverá ser executado de acordo com projeto 

específico seguindo todas as normas técnicas vigentes. 

 

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Para o funcionamento do edifício é necessária execução de obras complementares de 

infraestrutura, como expansão de vias, das redes hidráulica e elétrica. Também será necessária a 

construção de passeios e tratamento paisagístico das áreas de convivência. 

 

É proibida qualquer modificação ou reprodução no todo ou em parte desse projeto 

arquitetônico, sem prévio consentimento do autor, de acordo com a lei federal 9.610/98. Estamos à 

disposição para demais esclarecimentos acerca do projeto pelo e-mail petterson@infra.ufrn.br.  

 

 

 

 

 

Petterson Michel Dantas 

Arquiteto e Urbanista 

1637027 

 

Natal, 17 de agosto de 2016. 

 


