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Resumo 

RESUMO 

 

LUKIANTCHUKI, Marieli Azoia. A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação 

natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais Sarah de Salvador e do Rio de 

Janeiro. 2010. 320p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 

 

O emprego da ventilação e da iluminação natural nas construções minimiza os impactos 

ambientais e possibilita uma maior harmonia entre o entorno e o edifício. Isso pode ser 

ilustrado através das obras do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, que proporcionam o uso 

racional da energia elétrica, conforto aos usuários e humanização dos espaços. Este 

trabalho evidencia as metodologias de projeto de Lelé e sua equipe na elaboração de um 

edifício mais confortável. Posteriormente, identifica as estratégias de conforto térmico e 

ventilação natural utilizadas por ele, por meio da comparação e avaliação de dois hospitais 

da Rede Sarah, localizados nas cidades de Salvador - BA e do Rio de Janeiro - RJ. A análise 

se divide em duas etapas: primeiramente a qualitativa, através da identificação e 

caracterização dessas estratégias. Em seguida, é efetuada a análise quantitativa, por meio 

de medições in loco das variáveis ambientais temperatura, umidade relativa e velocidade 

do ar e dos níveis de iluminância e através de ensaios no túnel de vento. A análise dos 

resultados é baseada em entrevistas; pesquisas de campo; nas normas ASHRAE Standard 55-

2004 e NBR/ABNT 5413; na comparação da velocidade do vento em cada hospital 

analisado nos ensaios no túnel de vento e nos parâmetros adquiridos em literatura 

especializada. As análises apresentadas neste trabalho demonstram a preocupação de Lelé 

na incorporação dos aspectos bioclimáticos desde a concepção do projeto, destacando a 

importância de suas experiências profissionais. Além disso, destaca-se que a principal 

evolução que ocorreu no Sarah – Rio foi à estrutura e a geometria da cobertura em sheds.  

 

Palavras-chave: Ventilação natural. Conforto ambiental. João Filgueiras Lima (Lelé). 

Hospitais da Rede Sarah.  

 



ii   Evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais Sarah 

de Salvador e do Rio de Janeiro 
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Abstract 

 

ABSTRACT 

 

LUKIANTCHUKI, Marieli Azoia. The evolution of the thermal comfort and natural ventilation 

strategies in João Filgueiras Lima, Lelé: Salvador and Rio de Janeiro Sarah Network of 

Rehabilitation Hospitals. 2010. 320p. Master thesis – School of Engineering at São Carlos, 

University of São Paulo, São Carlos, 2010.  

 

The use of natural ventilation and lighting by buildings reduces the environmental impacts 

and allows a better harmony between the building and its surroundings. It can be seen in the 

work of the architect João Filgueiras Lima, Lelé, which provides a rational use of electricity, 

comfort to the users and the humanization of the spaces. This work shows Lelé’s design 

methodology for the conception of a more comfortable building. After that, this research 

identifies thermal comfort and natural ventilation strategies used by this architect through the 

evaluation of two Sarah Network Rehabilitation hospitals, which are located in the Salvador - 

BA and Rio de Janeiro - RJ. The analysis is divided in two steps: initially a qualitative analysis 

based on the identification and characterization of these strategies. Then it was done the 

quantitative analysis based on field research of environmental variables as temperature, 

humidity and air velocity, lighting levels and also through wind tunnel experiments. The 

analysis of the results was based on interviews, field research, the ASHRAE 55-2004 and 

NBR/ABNT 5413 standards, the comparison of the air velocity variables in each hospital 

analyzed in the wind tunnel, and the data obtained in specialized literature. The analysis 

presented in this work shows the Lelé’s concern about the incorporation of bioclimatic 

aspects since the design conception, highlighting the importance of his professional 

experiences. Furthermore, the results indicated that the main evolution  occurred in the Rio 

de Janeiro  Sarah Hospital was about structure and geometry of the sheds on the roofing.  

 

Keywords: Natural ventilation. Environmental comfort. João Filgueiras Lima (Lelé). Sarah 

Network of Rehabilitation Hospitals.  
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INTRODUÇÃO1

Nos hospitais ingleses, as enfermarias tinham grandes portas e no

verão, quando vinha o sol, as enfermeiras abriam todas as portas e

empurravam, em camas muito pesadas, os doentes para fora do

hospital, para tomar sol e para conversar. Então, essa ideia de

contato com a natureza, de você ter espaços acessíveis, fora do

confinamento, veio de lá. Na Inglaterra faz muito pouco sol, e o dia

que faz sol todo mundo sai pra rua. Então, essa ideia do espaço

amplo e do contato com a natureza fundamentalmente surgiu

daí. Hospitais sem lugar para os pacientes irem tomar sol e sem

terraço, totalmente confinados, deixam os pacientes mais

angustiados e mais tristes. O Lelé compreendeu isso muito bem. Ele

soube compreender, desde o início, essas questões e planejou o

espaço de uma forma totalmente adequada a esses princípios.

Eles são humanos, sem dúvida nenhuma, e isso é fundamental.

Entrevista realizada com Dr. Aloysio Campos  da Paz Junior , no dia 25 de

junho de 2009



Créditos fotográficos: Celso Brando - Acervo CTRS, 2008
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1. Introdução 

1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 
 

Atualmente, uma das principais funções dos arquitetos é a concepção de projetos 

mais eficientes que proporcionem conforto aos usuários, ao mesmo tempo que reduzam os 

impactos ambientais e o consumo de energia elétrica. O aproveitamento dos recursos 

naturais e das condicionantes do clima melhora a integração do edifício com o entorno e a 

obtenção do conforto através de sistemas passivos de condicionamento. No Brasil, o 

arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, é muito conhecido por utilizar, em suas obras, estratégias 

de ventilação e iluminação naturais. Através da criação de novas soluções de conforto, ele 

integra princípios funcionais, econômicos e ambientais, alcançando não apenas um menor 

gasto com a energia elétrica, como também espaços mais agradáveis, menos herméticos 

e, consequentemente, humanizados.  

O grande destaque de sua produção arquitetônica são os hospitais da Rede Sarah 

Kubitschek, considerados verdadeiros exemplos de arquitetura bioclimática, devido às 

soluções de conforto utilizadas. A ventilação natural em seus projetos é trabalhada como 

um dos aspectos principais. No Brasil, país com grandes extensões de clima tropical, e pelo 

fato de a grande maioria dos hospitais dessa rede estar localizada em regiões de clima 

quente e úmido, o uso da ventilação natural como estratégia para alcançar o conforto 

térmico dos usuários é essencial e, ao mesmo tempo, reduz o consumo de energia elétrica. 

De acordo com Jones (2001), um dos principais benefícios da ventilação natural é a 

conservação da energia, pois minimiza diretamente o uso de sistemas de ventilação 

mecânica e ar condicionado. Além disso, a importância dessa estratégia tem também 

como razão a salubridade dos ambientes e de seus ocupantes, com a renovação contínua 

do ar interno de um recinto. 

As experiências que o arquiteto vem realizando ao longo de 30 anos nessa rede 

foram determinantes para que um novo padrão de arquitetura hospitalar fosse 

implantado.  Edifícios construídos com base na industrialização que utilizam recursos naturais 
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através de soluções criativas e flexíveis de ventilação e iluminação naturais se transformam 

em locais confortáveis, econômicos e agradáveis. 

O interesse em estudar as suas obras, deve-se ao fato de Lelé ser um dos principais 

arquitetos no Brasil, que considera o conforto ambiental nos projetos através de sistemas 

passivos. Além disso, a Rede Sarah é marcada por edifícios que evoluíram muito ao longo de 

todos esses anos. Perén (2006), na sua dissertação de mestrado, estudou cronologicamente 

a geometria dos sheds dos hospitais da Rede Sarah e identificou importantes mudanças 

ocorridas ao longo dos anos. Com esse trabalho, constatou-se a evolução que ocorreu 

nesses hospitais e a grande preocupação de Lelé com o aprimoramento da eficiência 

desses dispositivos. 

A possibilidade de o arquiteto desenvolver, ao longo de 30 anos de sua trajetória 

profissional, uma rede de edifícios com a mesma tipologia arquitetônica e com os mesmos 

princípios possibilitou um grande aprendizado e uma constante evolução das estratégias de 

conforto. Através do Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS, ele e sua equipe 

projetam, executam e realizam a manutenção de todos os hospitais Sarah. Deste modo, a 

partir dos edifícios já construídos, Lelé avalia as soluções e, a cada novo projeto, busca 

aprimorar a eficiência das estratégias passivas de conforto, incorporando as mudanças nos 

edifícios executados posteriormente. Assim, formou-se uma rede de edifícios dinâmicos, 

flexíveis e evoluídos.  

Em vista disso, esta pesquisa aborda a importância da incorporação dos conceitos 

bioclimáticos desde a concepção do projeto arquitetônico, possibilitando um maior 

conforto e uma melhor integração da arquitetura com o entorno. O tema central é a 

identificação das metodologias de projeto utilizadas pelo arquiteto e sua equipe e das 

estratégias de conforto térmico e ventilação natural dos hospitais da Rede Sarah localizados 

nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, observando a evolução que ocorreu nesses 

edifícios. Além disso, são analisados quantitativamente o conforto térmico e a ventilação 

natural desses hospitais através de medições in loco e de ensaios no túnel de vento. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 – Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a evolução das estratégias de conforto 

térmico e ventilação natural propostas pelo arquiteto Lelé nos hospitais Sarah de Salvador e 

do Rio de Janeiro, enfatizando as diferentes soluções projetuais, como as características 

formais, climáticas e funcionais.  

 

1.2.2 – Objetivos Específicos 

• Destacar a importância das metodologias de projeto quanto à adoção das 

estratégias de conforto térmico e ventilação natural, desde a concepção do 

edifício, para melhorar as condições de conforto do ambiente e, 

consequentemente, proporcionar a economia da energia elétrica. 

• Destacar as diferentes estratégias de conforto térmico, ventilação e iluminação 

naturais nos hospitais Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro, através da 

identificação, descrição do funcionamento e análise do desempenho das soluções 

encontradas. 

• Identificar as metodologias de projeto utilizadas pelo arquiteto Lelé e sua equipe, 

durante a concepção dos hospitais Sarah, para elaborar as soluções passivas de 

conforto. 

• Avaliar a eficiência da orientação e das diferentes geometrias dos sheds do Sarah de 

Salvador e do Rio de Janeiro, com relação à ventilação natural, através de ensaios 

no túnel de vento. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No capítulo 2, após a introdução, motivação pela pesquisa e objetivos, é organizada 

uma discussão teórica sobre o uso dos recursos naturais no projeto arquitetônico, 

enfatizando o contexto brasileiro, a arquitetura para a saúde e exemplos de arquitetos que 
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se preocupam com o conforto. Em seguida, é apresentado um pouco da trajetória 

profissional do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, destacando a formação e a afirmação 

de sua postura climática e a importância do arquiteto no contexto de estudo. Finalizando, 

são apresentados os hospitais da Rede Sarah, que são os objetos de estudo desta 

dissertação. É abordado o surgimento da rede em conjunto com a filosofia da Associação 

das Pioneiras Sociais, os princípios que estruturam a rede, a origem e a importância do 

Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS, e por fim é realizada uma discussão 

aprofundada sobre a evolução dos hospitais Sarah ao longo desses 30 anos, enfatizando as 

estratégias de conforto térmico, ventilação e iluminação natural.  

No capítulo 3, são detalhados os edifícios escolhidos para a análise. São descritas as 

principais características dos hospitais da Rede Sarah e quais os motivos que conduziram à 

escolha dos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro.  

O capítulo seguinte trata da metodologia adotada para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Apresenta o levantamento de dados realizado, descrevendo os cursos ministrados 

pelo arquiteto Lelé, as pesquisas de campo em Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, assim 

como as entrevistas realizadas com ele e sua equipe de trabalho. Em seguida, relata a 

análise qualitativa, baseada nas leituras de projeto e no material adquirido no levantamento 

de dados, tendo como complemento a literatura especializada. Por fim, apresenta a análise 

quantitativa, descrevendo quais os procedimentos adotados para a realização das 

medições in loco e dos ensaios no túnel de vento. 

No capítulo 5, são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas diversas 

etapas da pesquisa, como: as metodologias de projetos utilizadas por Lelé e sua equipe e 

como acontece o processo criativo da Rede Sarah; a análise qualitativa da evolução 

cronológica dos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro, identificando as principais 

diferenças entre os dois com relação às estratégias de conforto ambiental; e a análise 

quantitativa, identificando os resultados da temperatura, umidade, velocidade do vento e 

dos níveis de iluminância adquiridos através das medições in loco, e os resultados do 

comportamento da ventilação natural através dos ensaios no túnel de vento. 
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No capítulo seguinte, são apresentadas as conclusões, destacando-se os resultados 

obtidos com esta pesquisa, a importância da utilização dos conceitos bioclimáticos nos 

edifícios, assim como as propostas para futuros trabalhos dentro dessa área. 

Para finalizar, os capítulos 7 e 8 tratam das referências bibliográficas e dos anexos, 

respectivamente. 
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2 REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

O Lelé como profissional dominou todos os elementos que estruturam

o arco da construção. Da ideia à obra realizada, tendo como pedra

chave a questão social, a natureza e o ser humano. O Lelé não é um

especialista de hospitais. Ele é um especialista em arquitetura. Em

arquitetura com “A” maiúsculo e com todas as letras distribuídas pelo

espectro do que significa arquitetura. Para a Rede Sarah ele foi

fundamental. Os hospitais que Lelé propõe são edifícios abertos,

para que as pessoas se sintam bem. Ainda mais em um hospital

ortopédico onde o paciente fica internado e privado dos

movimentos por muito tempo. Muitas vezes, o paciente já está preso

ao próprio corpo; se ele ficar preso ao ambiente fechado, a estadia

dele no hospital será insuportável. Então, a iluminação, a ventilação

natural, os jardins e os terraços são coisas que ajudam na

recuperação dos pacientes. Atualmente, esse raciocínio mudou

muito e a responsabilidade por essas mudanças se deve muito ao

Lelé e à abordagem que ele fez.

Entrevista realizada com o arquiteto Haroldo Pinheiro no dia 25 de junho

de 2009



Créditos fotográficos: Acervo da autora, 2010
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1 USO DOS RECURSOS NATURAIS NO PROJETO ARQUITETÔNICO 
  

2.1.1 O contexto brasileiro 

 

Cerca de 45% do total da energia produzida no planeta  é utilizado para o 

aquecimento, resfriamento, iluminação e ventilação das edificações. Como a maior parte 

desse consumo está relacionada ao setor da construção civil, a produção arquitetônica 

tem a obrigação de ser menos impactante. A integração dos aspectos bioclimáticos 

através de estratégias passivas de conforto possui um alto potencial de conservação de 

energia, demonstrando que o ideal são soluções que minimizem ou até eliminem o 

esgotamento dos recursos naturais (EDWARDS e HYETT, 2005). 

Desde a antiguidade, o homem se preocupa com a obtenção do conforto ambiental 

e em consumir pouca energia para consegui-lo, protegendo-se das intempéries através dos 

meios disponíveis no meio ambiente. A arquitetura sempre esteve relacionada com o 

adequado aproveitamento dos recursos naturais, de acordo com as técnicas disponíveis em 

cada época. 

No entanto, a abundância do combustível barato após a II Guerra Mundial e a 

enorme expansão das técnicas construtivas, fizeram que os arquitetos passassem a 

desconsiderar a questão ambiental da arquitetura (CORBELLA, YANNAS, 2003). Com o 

desenvolvimento de novos sistemas artificiais para acondicionamento de ar e iluminação, 

tornou-se mais fácil adquirir o conforto interno e, com isso, os arquitetos passaram a ignorar 

as características climáticas. Segundo Maciel (2006), devido à ineficiência dos edifícios e ao 

aumento das necessidades da população para o conforto, o condicionamento artificial das 

edificações se tornou mais representativo. Geller (1994) destaca que os equipamentos de ar 

condicionado representam 20% do consumo comercial no Brasil.  

A crise do petróleo e as preocupações ambientais relacionadas à exploração dos 

recursos naturais da década de 70 despertaram a atenção para temas como a eficiência 
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energética. As primeiras ações ambientais começam a ser exploradas em todos os campos. 

No entanto, apesar de todas as vantagens da integração dos conceitos bioclimáticos aos 

edifícios, Maciel (2006) destaca que existe uma grande dificuldade em sua real 

aplicação.  Segundo a autora, o avanço no campo da bioclimatologia e da eficiência 

energética dos últimos anos não demonstrou uma influência eficaz sobre as práticas de 

projeto dos arquitetos.  

De acordo com Broadbent1 (1982 apud MACIEL, 2006), para evitar os problemas de 

eficiência energética, é necessária uma mudança de paradigmas, com equivalentes 

mudanças de base teórica. Sobre isso, Guimarães (2010) enfatiza a diferença na nossa 

perspectiva histórica. A história de “ontem” trazia, como consequência da Segunda Guerra 

Mundial, a necessidade de medidas urgentes no sentido de reestruturar as cidades 

europeias de maneira geral. Na história de “hoje”, o grande desafio da arquitetura é propor 

soluções capazes de reverter ou amenizar os efeitos da crise ambiental e energética. Os 

êxitos não dependem exclusivamente das iniciativas do primeiro mundo, mas de um 

elevado nível de consciência e mobilização por parte de todas as nações diante da 

gravidade do problema. 

 

2.1.2 Arquitetura para a saúde e o conforto ambiental 

 

A concepção de projetos hospitalares está condicionada a critérios, tais como: 

complexidade dos seus projetos, o uso de grande quantidade de normas, além da busca 

pela melhoria da qualidade do espaço. Os hospitais, assim como as demais construções, 

foram se adaptando aos estilos arquitetônicos de cada período, e evoluindo a partir das 

transformações ocorridas, das novas técnicas construtivas, de mudanças políticas na 

sociedade e grandes descobertas na área da saúde. Essas transformações são um reflexo 

dos avanços tecnológicos e da evolução dos pensamentos da sociedade. 

Diversos autores discutiram e detalharam, de forma fundamental, a história da 

arquitetura hospitalar e sua evolução ao longo dos anos. Dentre eles, podemos citar 

                                                           
1 BROADBENT, G. (1982). Design in architecture: Architecture and Human Sciences. Barcelona 
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Maceachern (1951), Rosenfield (1951 e 1970), Karman (1970), Miquelin (1992), Silva (1999) e 

De Goés (2004). No entanto, nesse item são discutidos brevemente a história da arquitetura 

hospitalar e alguns conceitos que envolvem a arquitetura para a saúde, o conforto 

ambiental e a humanização dos seus espaços. 

 

2.1.2.1 – Antecedentes hospitalares e a relação com o conforto ambiental 
 

Durante a Idade Média a imagem dos hospitais era usualmente associada com a 

morte. O objetivo era o confinamento das pessoas doentes, visando mais a proteção dos 

que estavam fora dos hospitais do que o atendimento aos pacientes. Havia pouca 

esperança de recuperação (MIQUELIN, 1992). 

Por esse fato, é que nesse período não havia preocupação com o conforto e o bem-

estar dos pacientes. Os hospitais repetiam as estruturas góticas das catedrais através de 

largas paredes, assemelhando-se às fortificações e às prisões. As enfermarias eram 

ambientes insalubres onde a iluminação natural era praticamente inexistente (figura 

1).  Como o vento era considerado contaminante e veiculador de miasmas, as janelas 

possuíam pequenas dimensões, deixando o ambiente escuro e amedontrador. Considerado 

um local de depósito de doentes, as pessoas na sua maioria não retornavam com vida 

desses ambientes, denominados de Salle de Mourir (COSTI, 2002). 

A situação de insalubridade dos hospitais medievais é exemplificada pelo Hotel Dieu 

de Paris, embora existissem outros estabelecimentos com situações mais críticas.  No século 

XIII, o hospital contava com apenas seis alas para pacientes, e duas ou mais pessoas 

internadas compartilhavam a mesma cama (figura 2). Para dar maior privacidade, eram 

colocados entre os leitos cortinas pesadas que se tornavam focos de infecções pelas 

péssimas condições de higiene, além de prejudicarem a iluminação e a ventilação 

naturais.  O aquecimento dos ambientes era feito por fornos a carvão e lareiras que 

prejudicavam ainda mais a qualidade interna do ar (MACEACHERN, 1951). 
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Figura 1: Enfermaria e capela Second Hospital of the 

Knights Rhodes (COSTI, 2002). 
Figura 2: Leito compartilhado entre 
os doentes (MACEACHERN, 1951) 

 

Apesar dos grandes progressos ocorridos, o hospital que chegou ao século XVIII em 

nada satisfazia as necessidades de seus usuários. O espaço físico, sujo e ainda mal iluminado 

e mal ventilado, não contribuía efetivamente para a recuperação dos pacientes 

(MACEACHERN, 1951). No final do século XVIII, os hospitais são alvos de muitas críticas. A 

superlotação, associada à má ventilação, impedia o funcionamento adequado dos 

edifícios hospitalares, ficando nítida a necessidade de uma revisão dos conceitos 

arquitetônicos. A partir disso, a arquitetura passa a ser considerada fundamental para a 

elaboração de um ambiente hospitalar adequado para a cura. 

 Surge a necessidade de anular os efeitos negativos do hospital, tornando as questões 

funcionais e espaciais mais importantes (SILVA, 2001). É a partir do século XVIII, o “século das 

luzes” e da Revolução Industrial, que surge uma nova visão do homem e da natureza. Essa 

efervescência cultural ampliou muito os conhecimentos da época, contribuindo para 

melhorar as condições sanitárias que foram intensificadas ao longo do século XIX. É no 

século XVIII, por volta de 1780, quando a doença passa a ser reconhecida como fato 

patológico, que o hospital se torna um instrumento destinado a curar (FOUCAULT, 1989).  

O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente 
nova, que data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital 
pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece claramente em 
torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e a observação 
sistemática e comparada dos hospitais (Foucault, 1989, p.99). 
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Com isso, no século XIX a principal temática da arquitetura hospitalar foi a 

preocupação referente à salubridade das edificações e ao conforto ambiental. Na 

Inglaterra, Florence Nightingale muda o conceito de enfermagem, criando a enfermaria 

Nightingale. Para ela, os principais defeitos do hospital eram a falta de ventilação e 

iluminação adequadas e a superlotação, os quais serão solucionados na sua 

enfermaria.  Seu conceito contribuiu muito para a humanização dos hospitais, 

transformando-os então instituições voltadas para o enfermo. 

 A enfermaria Nightingale era basicamente um salão longo e estreito, com leitos 

dispostos perpendicularmente em relação às paredes perimetrais, com banheiros e cozinha 

bem ventilados dispostos nas extremidades (figura 3). Florence reduziu o pé-direto das salas 

para se conseguir um maior controle da temperatura e projetou janelas de ambos os lados, 

o que proporcionava ventilação cruzada e enchia o ambiente de luz natural. Florence era 

pioneira nos projetos de hospitais militares ingleses e, como era muito respeitada na Europa, 

a importância da ventilação e da insolação se propagou arejando e higienizando os 

interiores dos hospitais (COSTI, 2002). A enfermaria Nightingale constituiu-se o elemento mais 

importante e característico da anatomia hospitalar do fim do século XIX, e na virada do 

século XX o modelo pavilhonar - nightingale era mantido como referência de arquitetura na 

saúde (MIQUELIN, 1992). 

 

Figura 3: Enfermaria Nightingale St Thomas Hospital (MIQUELIN, 1992). 
 

Em 1893, a tuberculose matava milhões de pessoas, e para Karl Turban, médico 

alemão, a ventilação e a insolação, assim como a higiene, eram fundamentais para o 

tratamento das doenças pulmonares. Com isso, ele projetou amplas janelas envidraçadas 
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cujas esquadrias possuíam diferentes possibilidades de abertura, permitindo o controle da luz 

e a ventilação cruzada, conforme mostram as figuras 4 e 5 (COSTI, 2002).  

  

Figura 4: Sanatório Adhemar de Barros – São 
José dos Campos, SP – 1938 (COSTI, 2002). 

Figura 5: Esquadrias – projeto de Karl 
Turban (COSTI, 2002) 

 

A partir de 1950, são desenvolvidos diversos estudos relativos à iluminação natural em 

hospitais, destacando-se exemplos interessantes de sistemas de iluminação natural que 

foram implantados no Centro de Diagnóstico Nuffield, Corby (figura 6) e no Hospital 

Larkfield, Greenlock. Concluiu-se que enfermarias com seis ou mais leitos apresentavam 

problemas de iluminação. Deste modo, o sistema de iluminação era feito através de 

prateleiras de luz nas janelas, que projetavam a luz para o teto e dali para a cama do 

paciente. Tentou-se, com isso, reduzir a claridade intensa do leito mais próximo da janela e 

iluminar as áreas mais profundas. Os objetivos foram atingidos, mas o sistema foi considerado 

muito caro, tornando inviável sua execução com as técnicas da época (COSTI, 2002). 

 
Figura 6: Projeto para o Centro de Diagnóstico Nuffield - Corby (COSTI, 2002) 
 

O conhecimento anterior de que o ar era contaminante e veiculador de miasmas foi 

modificado através dos estudos de Florence Nightingale e das descobertas de Pasteur. O 
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calor do sol, antes indesejado, reduzia a umidade dos ambientes controlando a proliferação 

de microorganismos, e o uso da luz natural se tornava importante também por transmitir ao 

paciente a noção de tempo e a integração com a natureza. No entanto, é importante 

ressaltar a necessidade de estudar seus mecanismos para evitar o desconforto. Muitas vezes, 

o uso errado da luz natural cria áreas de luz e sombra, cujo contraste causa desconforto 

visual aos usuários (COSTI, 2002). 

 

2.1.2.2 – Uma nova consciência: O surgimento da humanização 
  

Até o século XX, considerava-se saúde apenas ausência de doença. A medicina 

abordava a doença e a saúde apenas a partir do corpo biológico individual, sendo 

desconsiderados os aspectos sociais, econômicos, culturais e psicológicos. Críticas vindas da 

antropologia e da sociologia vão inserir a doença em um novo contexto, relacionando-a a 

outros fatores que não só o fisiológico. Sob influência delas, se expressa o movimento 

sanitário organizado em diversos países, que tem como objetivo principal o direito universal 

à saúde. No Brasil, esse movimento tem seu ápice na 8º Conferência de Saúde em 1986. 

Hoje, gozar de saúde significa não padecer de enfermidade, estar em harmonia 

consigo mesmo e com o meio. Através do conceito de saúde definido pela OMS, 

percebemos que o “estar saudável” também passa por repensar a arquitetura hospitalar de 

forma a garantir um ambiente que, além de proporcionar a cura pelo tratamento, possibilite 

aos pacientes espaços de descanso e descontração: “Saúde é o estado de mais completo 

bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – Conferência de Alma Ata, 1978).  

Com isso, constrói-se um consenso de que é preciso renovar os espaços hospitalares e, 

nesse contexto, sua humanização aparece como a solução para o impasse. No final do 

século XX, exige-se que a “máquina de curar” nascida no final do século XVIII torne-se 

humana.  

O impacto desta revisão conceitual sobre arquitetura hospitalar é visível 

principalmente a partir da década de 80. Surge um novo direcionamento de projeto 



50 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

buscando a humanização dos espaços. Assim, se para o hospital antigo a iluminação e a 

ventilação natural eram dispensáveis, pois eram consideradas contaminantes, para o 

hospital humanizado elas são fundamentais, uma vez que o conceito de saúde passa a ter 

relação com os aspectos sociais, culturais e psicológicos. 

Com a percepção da importância psicológica dos fatores climáticos, retornou-se a 

concepção do hospital como um local arejado e iluminado naturalmente (figura 7). O 

hospital se torna uma verdadeira máquina de curar, com a função de prevenir a doença, 

restaurar a saúde, exercer funções educativas e promover a pesquisa. A sua importância 

não acontece apenas na prática, mas também na teoria dando origem a uma importante 

fonte de saber. 

 
Figuras 7: Luz natural e humanização no Sarah de Fortaleza (LATORRACA, 1999)  
 

O papel dos hospitais como instrumento da melhoria da qualidade de vida tem 

sofrido grandes mudanças nos últimos 100 anos, e, gradativamente, o vínculo da imagem 

do hospital com a melhoria das condições de saúde passou a ser mais e mais comum. Os 

hospitais passam a ser vistos como locais onde a vida pode não somente ser salva, mas ter 

sua qualidade melhorada (MIQUELIN, 1992).  

No entanto, é importante destacar que ainda hoje, devido à sua grande 

complexidade e ao crescente desenvolvimento tecnológico, a questão ambiental muitas 

vezes é desconsiderada na concepção desses edifícios. As soluções de iluminação e 

ventilação naturais deram lugar aos sistemas mecanizados trazendo, como principal 

consequência, a despreocupação com a humanização e o aumento do consumo de 

energia elétrica. 
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Apesar de todos esses problemas, atualmente vemos arquitetos que surgem como 

uma exceção em todo esse contexto. Quando falamos de arquitetura hospitalar, não 

podemos deixar de destacar o grande talento do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, que 

luta por uma instituição de caráter abrangente, envolvida com problemas sociais, 

econômicos e culturais do país. Nos hospitais da Rede Sarah a integração entre as práticas 

e os espaços devolvem ao edifício a capacidade de contribuir para o processo da cura. 

Ao projetar hospitais feitos para curar, Lelé devolve ao edifício hospitalar a 
capacidade de contribuir para o processo da cura. Ao projetá-los com essa 
finalidade resgata um objetivo que surge no final no século XVIII e que não 
vem sendo enfatizada por boa parte da arquitetura hospitalar 
contemporânea (SANTOS, M,; BURSZTYN, I., 2004, p.101).  

 

2.1.3 A aplicação dos conceitos de conforto ambiental em projetos de 

arquitetura 

 

Como vimos anteriormente, nos últimos 35 anos houve um grande avanço no campo 

da bioclimatologia e da eficiência energética, devido ao conhecimento científico 

acumulado desde os anos 70. No entanto, esse progresso não demonstrou uma influência 

eficaz sobre as práticas de projeto dos arquitetos. Apesar das inúmeras vantagens da 

integração dos conceitos bioclimáticos ao projeto arquitetônico, estudos demonstram que, 

para a maioria dos arquitetos, existe uma grande dificuldade em sua real aplicação. 

No entanto, existem exemplos de arquitetos nos quais é possível identificar claramente 

a influência das questões bioclimáticas no seu partido arquitetônico. Primeiramente, 

podemos citar o trabalho do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), que sempre considerou o 

conforto ambiental uma prioridade do seu trabalho. Perén (2006), em seu trabalho de 

mestrado, analisou as estratégias de ventilação e iluminação naturais de Lelé, tendo como 

estudo de caso o hospital Sarah de Fortaleza e do Rio de Janeiro. Além disso, destacou a 

evolução que ocorreu na geometria dos sheds dos hospitais Sarah, visando à maior 

eficiência dos sistemas de conforto ambiental.  

Além disso, em um artigo publicado por Perén et al. (2007), foram realizadas 

simulações de ventilação natural através do software CFX avaliando os aspectos 

aerodinâmicos dos sheds, representando o potencial da ventilação natural pelas 
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coberturas. Foram avaliados os hospitais de Salvador e de Fortaleza e o Tribunal Regional 

Eleitoral, constatando-se que os sheds do terceiro caso são mais eficientes devido à 

superfície mais suave e à forma mais aerodinâmica, não apresentando interrupções ou 

obstáculos, sendo maior a velocidade do fluxo de ar. 

Outro trabalho que analisa a trajetória do Lelé, do ponto de vista do conforto 

ambiental, é o de Ribeiro (2004), onde são discutidas diversas obras, inclusive os hospitais 

Sarah. Além desses, há outros trabalhos que remetem ao arquiteto, mas que não são 

específicos de conforto ambiental, tratando sobre sua vida, a construção de Brasília, os 

sistemas construtivos, seus estudos com a argamassa armada, a produção em série e a pré-

fabricação. Dentre esses podemos citar: PEIXOTO (1996), GUIMARÃES (2003), WESTPHAL 

(2007), TRIGO (2009) e GUIMARÃES (2010). 

Outro arquiteto brasileiro que se preocupa constantemente com as questões 

bioclimáticas é Severiano Porto, sendo um dos pioneiros a atuar na região amazônica. 

Quando chegou a Manaus, no ano de 1965, a região apresentava poucos profissionais que 

se preocupavam com a adaptação da arquitetura às condições locais. Assim, ele se 

destacou, buscando a adequação dos edifícios à cultura local, utilizando materiais regionais 

e estratégias de ventilação natural (NEVES, 2006). 

Atuante principalmente na região Amazônica, o clima quente-úmido de Manaus 

despertou em Porto o interesse pelo uso da ventilação natural. Neves (2006), em sua 

dissertação de mestrado, analisou de forma qualitativa e quantitativa a arquitetura 

bioclimática e as estratégias de ventilação natural desse arquiteto. Através dessa pesquisa, 

identificaram-se as soluções de caráter bioclimático, destacando-se as aberturas na 

cobertura, onde os ventos entram pelas esquadrias inferiores e são extraídos pelas 

superiores, presentes no lado oposto da cobertura (efeito chaminé). 

Nesse estudo, foram selecionados edifícios que mostram traços marcantes de seu 

trabalho, sendo eles: a Universidade de Manaus, cuja cobertura é separada do edifício, 

permitindo a circulação de ar entre esses elementos (figura 8); a Suframa, onde o arquiteto 

estruturou a cobertura em coifas, buscando facilitar a ventilação pelo efeito chaminé, 

(figura 9); e as aldeias infantis SOS Brasil. No entanto, constatou que devido à falta de 
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manutenção das janelas da Universidade, ao fechamento das aberturas superiores e à 

baixa velocidade do ar, a ventilação natural não é eficaz, utilizando-se na maior parte do 

tempo o ar condicionado (NEVES, 2006).  

  
Figura 8: Universidade de Manaus (NEVES, 

2006) 
Figura 9: SUFRAMA (NEVES, 2006) 

 

Outro trabalho que discute a aplicação dos conceitos de conforto em projetos de 

arquitetura foi desenvolvido por Rahal (2006), que analisou o conforto térmico nas 

residências do arquiteto Rino Levi. Foram estudadas sete residências em diferentes regiões 

do território brasileiro, destacando-se as diferentes estratégias propostas. A análise é 

fundamentada nas recomendações construtivas elaboradas na época da construção das 

casas e complementada pelas recomendações da norma atual de desempenho térmico. 

Como conclusão, viu-se que a maior parte das estratégias utilizadas está de acordo com as 

recomendações da época e com as atuais.  

Além disso, Maciel (2006), em sua tese de doutorado, discutiu a integração de 

conceitos bioclimáticos ao projeto arquitetônico, tendo como estudo de caso o trabalho de 

arquitetos brasileiros (Lelé, Severiano Porto, Leonardo Bittencourt, Sergio Pamplona e Romulo 

Bonelli) e arquitetos estrangeiros (Luiz Buzato, Alexandro Tombazis, Mario Cucinella, Tom 

Jestico, Andrew Marsh, Spencer de Grey e Sunand Prasad). 

Através desses estudos, os profissionais passam a ter um maior conhecimento das 

soluções de conforto e como trabalhar com isso no projeto. Desse modo, esses arquitetos 

devem ser amplamente estudados e servir de exemplos para a nova geração de arquitetos.  
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2.2 O ARQUITETO JOÃO FILGUEIRAS LIMA, LELÉ 
  

A trajetória profissional do arquiteto Lelé é marcada por experiências que foram 

imprescindíveis para que um novo padrão de arquitetura se instaurasse. Considera que foi 

obra do acaso ter se tornado arquiteto, ter ido para Brasília e ter conhecido o Dr. Aloysio 

Campos da Paz Junior, a partir do qual surgiu a melhor oportunidade de trabalho de sua 

vida: os hospitais da Rede Sarah. 

Fez parte do maior feito urbanístico brasileiro na construção de Brasília; desenvolveu 

estudos com a pré-fabricação, tornando-se um dos principais arquitetos que trabalham com 

essa tecnologia; propôs uma arquitetura extremamente preocupada com o clima, muito 

antes de se falar em arquitetura sustentável; e, além de tudo isso, integra um raro grupo de 

arquitetos que se preocupam totalmente com o lado social dos projetos.  

Dentre esses aspectos, a principal característica de suas obras é a preocupação 

com o conforto ambiental, e é nos hospitais da Rede Sarah que é intensificada, sendo 

considerado um dos melhores exemplos de arquitetura sustentável na área hospitalar. Deste 

modo, será abordado neste capítulo um pouco de sua vida, seu trabalho, sua filosofia e sua 

postura climática nas obras, em especial nos hospitais Sarah. 

 

2.2.1 Um pouco de sua trajetória 

 

João Filgueiras Lima, conhecido popularmente como Lelé, nasceu em 10 de Janeiro 

de 1932, no Bairro do Encantado na cidade do Rio de Janeiro, e passou sua infância na ilha 

do governador. Apesar de ter nascido no Rio, passou a maior parte da sua vida em Brasília e 

Salvador. Lelé quase foi músico como o seu pai, e acredita que foram coincidências ao 

longo de sua vida que o ajudaram a seguir certos caminhos, como o da 

arquitetura  (MENEZES, 2004).  

A minha é uma história profissional das mais peculiares. Pode parecer incrível, 
mas não há nada no início da minha biografia indicando que um dia eu ia 
me tornar arquiteto. Na verdade, quase cheguei a me tornar músico. O que 
houve foram coincidências ao longo dos anos que me ajudaram a seguir 
certos caminhos, a melhorar, por pura casualidade. Por que fui para Brasília? 
Por que fiquei amigo do Oscar Niemeyer? São coincidências, não são 
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conquistas. Aconteceu comigo como poderia acontecer com qualquer 
outra pessoa. Se não fossem essas coincidências, não teria feito nada do 
que eu fiz. Minha vida profissional se deve a uma sucessão de acasos (LIMA2, 
2004 apud MENEZES, 2004, p. 11). 

 

É no final de sua adolescência que a arquitetura aparece em sua vida de forma 

casual. Quando ele deixou a escola militar aos 18 anos, conseguiu um emprego de 

datilógrafo da Marinha, e nessa época foi incentivado por um subtenente a fazer 

arquitetura. A escolha não foi nada planejada, mas desde o primeiro ano da faculdade 

passou a se interessar amplamente pelo assunto (MENEZES, 2004).  

Lelé formou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1956 e trabalhou em 

muitos escritórios, inclusive no Instituto de Aposentados e Pensionistas Banqueiros (MENEZES, 

2004). O primeiro momento de sua trajetória profissional foi entre os anos 1957 e 1965, 

coincidindo com a época em que surgiu o plano de Brasília. Aos 25 anos de idade, o recém-

formado Lelé sai do Rio de Janeiro para participar de um dos feitos urbanísticos mais 

importantes da história: a construção da nova capital. Na nova cidade, o arquiteto se 

deparou com muitas dificuldades, como a total falta de estrutura (GUIMARÃES, 2003). 

Participar dessa experiência foi uma oportunidade decisiva para o seu amadurecimento, 

pois a dura realidade da construção da nova capital determinou que sua formação teórica 

acompanhasse todo o conhecimento prático adquirido nas obras (GUIMARÃES, 2003). 

Um grave problema a ser enfrentado na construção da nova capital brasileira foi o 

tempo. Brasília precisava ser construída antes do término do mandato de Juscelino 

Kubitschek, ou seja, em um período de cinco anos. Diante desse fato, foi necessária a 

introdução de métodos racionalizados que se apresentavam como a maneira mais 

adequada para seguir o ritmo de construção da nova capital (GUIMARÃES, 2003). 

A construção industrializada nesta época estava mais difundida no Leste 

Europeu.  Com esse intuito, em 1963 Lelé viaja para a Europa, a fim de verificar os sistemas 

construtivos e, assim, adquirir conhecimento necessário à implantação de uma fábrica de 

                                                           
2 LIMA, J. F. (2004). João Filgueiras Lima: (2004). Entrevistadora: Cynara Menezes, Salvador (Bahia) apud MENEZES, C. 
(2004). O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara 
Menezes. Rio de Janeiro: Record. 
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pré-fabricados do CEPLAN na UnB, cuja proposta não vingou devido à tomada de poder 

pelos militares (GUIMARÃES, 2003).  

A partir do CEPLAN (Centro de Planejamento da UnB), o arquiteto introduz no Brasil a 

tecnologia dos pré-fabricados de concreto desenvolvida pelos países do Leste Europeu, e 

demonstra sua capacidade de especulação para esses componentes, consolidando uma 

linguagem própria. Interrompidas pelo golpe militar, essas experimentações são retomadas 

na década de 70, em Salvador, para projetos ligados com o prefeito Mário Kertész, surgindo 

a Companhia de Renovação Urbana – RENURB. 

Ao assumir o cargo de coordenador técnico da RENURB em 1979, Lelé participa de um 

plano de grande alcance social, promovendo a requalificação urbana no sentido de dotar 

áreas degradadas de infraestrutura básica. Procurando otimizar o transporte das peças e o 

trabalho nos canteiros de obras, o arquiteto desenvolve estudos, com ajuda do engenheiro 

Frederico Schiel, com um material mais leve, que é a argamassa armada, aplicando os 

componentes industrializados nos mobiliários urbanos, escadarias drenantes (figuras 10 e 11), 

entre outros (GUIMARÃES, 2010). A tecnologia do concreto armado apresentava problemas 

para se adaptar a intervenções em assentamentos de baixa renda, onde as máquinas 

pesadas exigiam a remoção de grande parte da população. Sendo assim, experimentou-se, 

então, esse novo material (MENEZES, 2004; DERNTL, 2005). 

  
Figuras 10 e 11: Local de implantação das escadas drenantes e montagem do sistema 

(Acervo CTRS, 2008) 
 

A partir da década de 1980, Lelé desenvolve diversos projetos sociais, onde utilizou 

soluções para a reestruturação dos espaços marginalizados, buscando atender as 

demandas básicas da população carente. Além disso, garantiu a articulação desses 
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espaços com a cidade, sem que para isso fossem necessárias as práticas de remoção e 

reassentamento compulsório (GUIMARÃES, 2010). 

Em 1985, a tecnologia da argamassa armada ganha força e tem continuidade na 

Fábrica de Equipamentos Comunitários – Faec, na cidade de Salvador. Utilizando esse 

sistema construtivo, o arquiteto produz componentes pré-fabricados em larga escala para a 

construção de escolas, creches, passarelas de pedestres e equipamentos públicos 

(MENEZES, 2004). Através da Faec, muitos equipamentos coletivos foram produzidos de 

forma racionalizada, com soluções inovadoras, oferecendo esperança às populações 

carentes que habitavam as áreas degradadas da cidade (GUIMARÃES, 2010). Em 1992, 

surge o Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS, que será abordado mais para frente.  

Lelé promove obras fundamentadas na racionalidade construtiva, na industrialização, 

na funcionalidade espacial, na economia dos meios, na preocupação com os recursos 

naturais e com o conforto ambiental, buscando uma dimensão humana e social em suas 

realizações. Através das suas pesquisas no campo da tecnologia das construções, Lelé tem 

demonstrado que é possível inovar, buscando uma identidade para a arquitetura 

contemporânea brasileira que sintetize aspectos de interesse global, a partir de um 

raciocínio projetual baseado em suas próprias leis e nas relações com o meio ambiente e a 

esfera social (GUIMARÃES, 2010). 

 

2.2.2 A formação e afirmação de sua postura climática 

 

A postura do arquiteto Lelé com relação ao clima sempre foi diferenciada, desde o 

início de sua trajetória profissional. Segundo Guimarães (2010), estabeleceu pioneiramente 

posições que antecedem ou são paralelas aos temas ligados ao ambiente, recursos 

naturais, energia, habitabilidade e arquitetura sustentável, sem se submeter aos estreitos 

limites técnicos ou tecnocráticos dessas questões. Além disso, lança respostas arquitetônicas 

cujos princípios extrapolam o local para alcançar uma dimensão universal. 

Em 1965, nos primeiros momentos de sua trajetória profissional, através da Sede da 

Distribuidora Brasileira de Veículos (DISBRAVE/VOLKSWAGEN) percebemos a presença da luz 
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e da ventilação natural, através de coberturas com vigas-shed pré-fabricadas de concreto. 

Segundo Latorraca (1999), os sheds em Y foram estudados e orientados de modo a não 

permitir a penetração direta do sol, favorecendo a ventilação e a iluminação natural nos 

ambientes internos. A casca de concreto avança pela cobertura de baixo buscando 

proteger as janelas das chuvas e da radiação solar direta (figura 12). Além disso, a cobertura 

também avança nas laterais formando um grande beiral, com o objetivo de proteção das 

fachadas (figura 13). 

  
Figura 12: Sheds da DISBRAVE 

(LATORRACA, 1999) 
Figura 13: Vista geral da DISBRAVE (LATORRACA, 

1999) 
 

Um pouco depois, em 1968 foi concluído o Hospital Distrital de Taguatinga. Devido ao 

desnível acentuado do terreno, o edifício foi escalonado em quatro níveis principais 

(internação, serviços gerais, serviços complementares e ambulatório), criando nos 

pavimentos áreas destinadas a terraços-jardins, que funcionam como solários (LATORRACA, 

1999). A cobertura dos blocos horizontais é composta por sheds pré-moldados em concreto 

com pequenas aberturas, permitindo a passagem da luz e da ventilação, conforme a figura 

14 (GUIMARÃES, 2003). O prédio vertical da internação possui as fachadas compostas por 

caixas moduladas de concreto pesado, tendo funções estruturais e climáticas, buscando 

proteção térmica, como mostra a figura 15 (LATORRACA, 1999).  

Essas peças verdes são brise-soleils fixados nas caixas que servem para 
controlar a incidência de sol e tem a parte de vidro atrás. São janelinhas que 
abrem normalmente e os brises são peças basculantes de concreto que se 
pode mudar a inclinação para proteger os ambientes internos da entrada 
do sol. (LIMA, 20013 Apud GUIMARÃES, 2003, p. 68) 

                                                           
3 Entrevista realizada por Ana Gabriella Lima Guimarães (2003), com o arquiteto Lelé no dia 06 de Março de 2001, 
Salvador – BA. 
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Figura 14: Sheds no ambulatório 

(LATORRACA, 1999) 
Figura 15: Protetores solares do hospital de 

Taguatinga (LATORRACA, 1999) 
 

Esse edifício é um exemplo arquitetônico pioneiro desenvolvido pelo arquiteto no 

campo da arquitetura hospitalar, o qual forneceu diretrizes que, posteriormente, o 

orientaram nos projetos dos hospitais da Rede Sarah. Nessa experiência, buscando obter 

resultados compatíveis com os novos padrões de atendimento propostos pela medicina, ele 

alia tecnologia e criatividade (GUIMARÃES, 2003).  

Na sede do planalto de automóveis da Ford de 1972, a iluminação zenital é 

novamente explorada através de caixilhos pré-fabricados pré-moldados de concreto. Esses 

elementos são dotados de abas que impedem a penetração direta do sol, conforme 

apresentado na figura 16 (LATORRACA, 1999). 

 
Figura 16: Sheds da sede do planalto de automóveis/FORD (LATORRACA, 1999) 

 

Em 1973, com as Secretarias do Centro Administrativo da Bahia, vemos que a 

preocupação com o conforto térmico aparece através de estudos mais elaborados. Os 

prédios ondulados sobre as colinas de Salvador possibilitam fachadas voltadas para 



60 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

diferentes orientações, implicando em proteções específicas contra a insolação. Na parte 

externa, foram colocados elementos móveis de fiber-glass verticais ou horizontais, de acordo 

com a orientação das fachadas, e destinados à proteção do sol. Os prédios foram 

descolados do solo evitando a excessiva modelação do terreno e a formação de barreiras 

contra a circulação do ar (figura 17). As esquadrias móveis garantem a ventilação cruzada, 

e os poços nos pilares centrais proporcionam a saída do ar pelo efeito chaminé, conforme a 

figura 18 (LATORRACA, 1999). 

  
Figura 17: Secretarias do centro administrativo 

da Bahia (LATORRACA, 1999) 
Figura 18: Corte das secretarias do centro 

da Bahia (LATORRACA, 1999) 
 

Nos edifícios da Camargo Corrêa em Brasília (1974), a proteção das fachadas foi 

estudada com base nos gráficos de insolação da cidade (figura 19). Foram utilizados brises 

móveis horizontais na fachada norte e vertical na fachada sul, sendo as fachadas leste e 

oeste completamente opacas. Rasgos no peitoril permitem a entrada de ar nos ambientes 

internos, de acordo com a figura 20 (LATORRACA, 1999). 

Figura 19: Gráfico de insolação – Fachada 
norte (LATORRACA, 1999) 

Figura 20: Fachada sul dos edifícios com os 
rasgos nos peitoris (LATORRACA, 1999) 
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Já na igreja do Centro Administrativo da Bahia (1975), a ventilação cruzada 

permanente se faz em todas as direções através dos vãos do contorno. Esse sistema, aliado 

ao isolamento térmico devido aos arrimos de pedra que envolvem o prédio, e à proteção 

da insolação direta, proporcionada pelos grandes balanços da cobertura (figura 21), cria 

boas condições de conforto no interior da igreja (LATORRACA, 1999). 

 
Figura 21: Vista geral da igreja do Centro administrativo da Bahia (LATORRACA, 1999) 
 

Em 1980, no convento de Brotas em Salvador, aparecem pela primeira vez os sheds 

em arcos, semelhantes aos utilizados posteriormente nos hospitais Sarah (figuras 22 e 23). 

 

Figura 22: Convento de Brotas 
(LATORRACA, 1999) 

Figura 23: Corte do convento de Brotas 
(LATORRACA, 1999) 

 

Entre 1982 e 1984, surgem as escolas transitórias, cujas diretrizes eram a orientação do 

vigamento principal na direção norte-sul, para que os sheds, voltados para o sul, captassem 

os ventos dominantes e a penetração da luz solar indireta, conforme mostra a figura 

24  (PERÉN, 2006). 
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Figura 24: Corte das escolas transitórias (LATORRACA, 1999) 

 

Nas creches Mais (1987), os sheds para iluminação e ventilação naturais ganham um 

novo formato, e entre a cobertura e o forro tem-se um colchão de ar para isolamento 

térmico, como mostra a figura 25 (LATORRACA, 1999). Já em 1990, surge o projeto dos 

Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente (CIAC) criado no governo 

de Fernando Collor de Melo. Os projetos dos CIACS levam em consideração as questões de 

conforto ambiental utilizando sheds, brises, entre outros (figura 26).  

Figura 25: Creches Mais (LATORRACA, 
1999) 

Figura 26: CIACS (LATORRACA, 1999) 

 

Na década de 90, surgem ainda os Tribunais de Contas da União em diversos estados 

brasileiros. Nesses projetos, Lelé utiliza sheds, jardins, espelhos d’água, entre outras 

estratégias. No caso do Tribunal de Salvador (1995), a proposta do conforto foi baseada na 
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circulação de ar por convecção, complementado por ventiladores e exaustores para 

acelerar os fluxos. O ar fresco penetra através das esquadrias voltadas para leste (ventos 

dominantes no quadrante nordeste) ou por pequenos dutos com ventiladores presentes no 

meio das divisórias de argamassa armada, que se comunicam com o exterior através de 

fendas no piso (figura 27). O auditório é envolvido por jardins aquáticos, tendo a penetração 

dos ventos frescos através de aberturas junto ao piso e, posteriormente, o ar quente é 

extraído pelo exaustor localizado no topo da cobertura (figura 28). No lago em volta, existe 

um sistema de nebulização que resfria o ar insuflado (LATORRACA, 1999). 

 
Figura 27: Corte com o esquema de 
ventilação (LATORRACA, 1999) 

Figura 28: Corte do auditório (LATORRACA, 
1999) 

 

Na sede de Natal (1996), todos os ambientes são iluminados e ventilados naturalmente 

pelos sheds, ao contrário do auditório, que é climatizado artificialmente (LIMA, 1999). Nesse 

caso, os sheds são orientados para as duas direções. A brisa que incide da direção sudeste 

entra pelas esquadrias e é extraída pelos sheds. Em seguida, ela é captada novamente 

pelas aberturas dos sheds opostos e sai pelas esquadrias localizadas na direção noroeste 

(figuras 29). Segundo Latorraca (1999), foram previstos ventiladores nas vigas dos sheds para 

acelerar a circulação do ar nos períodos de eventual calmaria. 

No Tribunal de Aracaju (1997), a cobertura em sheds também possibilita a iluminação 

e a ventilação em todos os ambientes, com exceção do auditório que utiliza ar 

condicionado. A ventilação cruzada aproveita a brisa constante que sopra da direção NE 

(figura 30), e as fachadas envidraçadas são protegidas do sol direto e da chuva através de 

pestanas de fibra de vidro (LATORRACA, 1999). 
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Figura 29: Corte do Tribunal de Natal 
(LATORRACA, 1999) 

Figura 30: Corte do Tribunal de Aracaju 
(LATORRACA, 1999) 

 

Já nos Tribunais de Maceió (1997), Teresina (1997) e Cuiabá (1997), a ventilação 

natural não é utilizada, existindo ar condicionado em todos os ambientes (figura 31). No 

primeiro caso, foi devido ao excesso de salinidade do ar, que aumenta os efeitos da 

corrosão nos equipamentos eletrônicos. Já nos outros, foi devido ao clima quente e com 

pouca ventilação, o que invibializa a utilização da ventilação natural (LATORRACA, 1999). 

Figuras 31: Sedes dos Tribunais de Contas da União de Maceió, Teresina e Cuiabá (LIMA, 
1999) 

 

Além dos Tribunais de Contas da União, Lelé projetou o Tribunal Regional Eleitoral da 

Bahia, com sede em Salvador (1997). As áreas estão amplamente integradas a jardins (figura 

32) e as esquadrias externas dos blocos são protegidas da radiação solar direta por brises 

móveis verticais (LATORRACA, 1999). 

 
Figura 32: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (LIMA, 1999) 
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Um exemplo diferente de ventilação natural acontece no escritório do arquiteto Lelé 

no CTRS. De acordo com Perén (2006), nesse caso, os sheds funcionam como captadores 

dos ventos dominantes. O ventilador de teto se localiza próximo à esquadria do shed, 

funcionando como entrada de ar, e o exaustor se localiza na parte inferior do ambiente, 

para a saída do ar. Desse modo, o sistema de ventilação mecânica serve para suprir a 

baixa velocidade do vento e aumentar a renovação do ar em dias de muito calor, 

garantindo a ventilação (figura 33). 

 
Figura 33: Sistema de ventilação do escritório do Lelé no CTRS (Acervo CTRS, 2008) 
 

Para o projeto da rodoviária de Ribeirão Preto, Lelé propõe um espelho d’água ao 

redor da edificação para amenizar a temperatura do ar, funcionando como um sistema de 

resfriamento evaporativo indireto. O ar entra pelas aberturas inferiores da edificação e é 

extraído pela cobertura, conforme apresenta a figura 34 (PERÉN, 2006). 

 
Figura 34: Corte do projeto da rodoviária de Ribeirão Preto (PERÉN, 2006) 

 

Atualmente, o arquiteto está desenvolvendo novos projetos no Instituto Habitat, 

sempre focado na questão do conforto ambiental. Como exemplo, podemos citar o 

Tribunal Regional do Trabalho em Salvador, com forte presença da vegetação, o uso de 

brises em todas as fachadas e uma cúpula para a incorporação da luz e da ventilação 

natural como no Sarah – Rio (figura 35). Outro exemplo é o projeto do memorial Darcy 
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Ribeiro, que será localizado no campus da Universidade de Brasília. O edifício possui 

diferentes estratégias de conforto, como espelho d’água – o que é muito importante em 

climas quente-seco como Brasília - ventilação por efeito chaminé e iluminação natural, 

proporcionada por uma grande clarabóia na cobertura (figura 36). 

 
Figura 35: Tribunal Regional do 

Trabalho - TRT (Instituto HABITAT, 2010)4 
Figura 36: Corte da Fundação Darcy Ribeiro 

(Instituto HABITAT, 2010)5 
 

Desde suas primeiras obras, Lelé inclui coberturas pré-fabricadas e sheds orientados de 

modo a ganhar a luz do sol e ventilar naturalmente os espaços. Posteriormente, foi 

incorporando jardins, espelhos d’água e sheds com pé-direito maior, para aumentar o 

conforto nas edificações. Em todas as suas obras, verifica-se um grande avanço tecnológico 

relativo às soluções de conforto ambiental. Graças a um alto desenvolvimento tecnológico 

e a um profundo conhecimento das técnicas de ventilação e iluminação naturais, é na 

Rede Sarah que Lelé obtém os melhores resultados. As galerias de ventilação com 

refrigeração evaporativa incorporadas no Sarah de Salvador, os sistemas automatizados de 

controle solar no Sarah de Fortaleza e os forros basculantes no Sarah do Rio de Janeiro são 

sistemas inovadores altamente tecnológicos, que dão à rede uma identidade diferenciada, 

tornando-a importante referência na arquitetura brasileira (PERÉN, 2006). 

 

2.2.3 A importância do arquiteto no contexto de estudo 

 

O arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, vem realizando, ao longo da sua trajetória 

profissional, experiências fundamentais para o estabelecimento de um novo padrão da 

arquitetura. Conhecido pela sua grande preocupação com o conforto ambiental e por 

                                                           
4 Instituto Habitat – Manual produzido pelo arquiteto Lelé e sua equipe, referente aos novos projetos que estão 
sendo realizados pelo Instituto Habitat. Material cedido por Lelé durante a visita da autora ao novo Instituto, no dia 
16 de março de 2010, Salvador - BA. 
5 Ibid.,16 de março de 2010 
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utilizar estratégias de projeto compatíveis com o clima local, Lelé se tornou um verdadeiro 

ícone da arquitetura sustentável. Muito antes de se enfocar em arquitetura verde e 

sustentabilidade, Lelé já se preocupava com a economia da energia e em produzir 

edificações menos agressivas a seus usuários.  

Mas houve um período logo depois da guerra em que se preconizava uma 
arquitetura toda feita com base nas tecnologias disponíveis, como a luz 
artificial ou o ar-condicionado. [...] Havia então esse discurso tecnológico, 
que a mim me parece muito desumano. Minha tendência sempre foi de me 
opor a isso, achava terrível [...]”(LIMA6, 2004 apud MENEZES, 2004, p. 67). 

 

No item anterior, constatou-se a forte presença do conforto ambiental em suas 

obras, em especial a ventilação e a iluminação naturais, desde seus primeiros projetos. 

Através de uma arquitetura preocupada com o meio, Lelé satisfaz as exigências de conforto 

dos usuários e torna os espaços mais humanos e agradáveis.  

A importância do arquiteto nesse contexto de estudo deve-se ao fato de ele sempre 

ter demonstrado uma enorme preocupação com o conforto e com a adequação do 

edifício ao clima, principalmente nos hospitais, o que resulta em uma arquitetura adequada 

ao entorno, mais econômica e muito mais agradável. Além disso, suas soluções passivas 

servem de exemplo até os dias atuais. 

 

2.3 HOSPITAIS DA REDE SARAH KUBITSCHEK 
  

2.3.1 O surgimento e os princípios que estruturam a Rede Sarah 

  

Para mim a Rede Sarah não foi implantada para salvar o mundo. O meu 
objetivo sempre foi criar um modelo contrastante que as pessoas fossem 
vendo e de repente perguntar: porque que outros não podem ser assim? Ela 
não vai resolver o problema da assistência médica no Brasil. Poucos 
problemas de assistência médica no mundo foram resolvidos. A Rede Sarah 
tem um papel fundamental de servir como um exemplo de que alguma 
coisa desse gênero pode ser feita. Não só em medicina. Pode ser feita e 
ponto (informação verbal)7. 

 

                                                           
6 LIMA, J. F. (2004). João Filgueiras Lima: (2004). Entrevistadora: Cynara Menezes, Salvador (Bahia) apud MENEZES, C. 
(2004). O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara 
Menezes. Rio de Janeiro: Record.  
7 Entrevista realizada pela autora com o médico Dr. Aloysio Campos da Paz Junior, no dia 25 de junho de 2009, 
Brasília – DF. 
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A Rede de hospitais Sarah, destinada ao tratamento de pacientes com doenças do 

aparelho locomotor e neurorreabilitação, surgiu em 1960, com o objetivo de dotar Brasília de 

um moderno centro de reabilitação, através da implantação do Centro de Reabilitação 

Sarah Kubitschek. O primeiro prédio foi projetado por Glauco Campelo, a pedido da 

primeira dama Sara Kubitschek, para funcionar como uma pequena unidade de 

atendimento em reabilitação pediátrica. Esse edifício, atualmente, recebe o nome de 

“Sarinha” (figura 37). 

 
Figura 37: Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek (Sarinha) no dia da inauguração 

(Acervo CTRS, 2008). 
 

Quando o Dr. Aloysio Campos da Paz Junior retorna da Inglaterra, assume o serviço 

de ortopedia do Hospital Distrital de Brasília. Em 1964, Lelé e sua esposa Alda sofreram um 

acidente de carro e foram atendidos no Hospital Distrital pelo Dr. Aloysio. A partir de então, 

foi estabelecida uma relação que mais tarde se tornou profissional. Aloysio tem uma visão 

de que o mais importante em um hospital é o ser humano, e por isso se estabeleceu uma 

identidade entre os dois. Com essa relação, Lelé pôde trabalhar na Rede Sarah, que foi a 

melhor oportunidade de trabalho de sua vida (MENEZES, 2004). 

Durante esse período, ele e Aloysio tinham longas discussões sobre projetos 

hospitalares e sobre a experiência no doutor nos hospitais de Oxford. O grande espanto era 

que os hospitais ingleses, em um clima completamente diferente, eram abertos, integrados 

a jardins, possibilitando aos pacientes desfrutar de paisagens agradáveis e banhos de sol. Já 

no Brasil, em climas que propiciam isso, os hospitais estavam se tornando cada vez mais 
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tecnológicos, fechados e desumanos. A partir disso, surge entre os dois uma grande 

amizade e uma importante relação profissional (LIMA, 1995).  

Nessa mesma época, Lelé, Aloysio e Eduardo de Mello Kértesz, elaboraram um 

anteprojeto para criar um subsistema de saúde na área do aparelho locomotor e cujo 

centro de referência se localizaria em Brasília (LIMA, 1995). Em 1976, a Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República e o Ministério da Saúde aprovam o “Projeto 

para desenvolvimento de um Programa de Medicina do Aparelho Locomotor e de 

Reabilitação” (figura 38). Surge o Conselho Comunitário do SARAH, que propõe ao governo 

a implantação de um hospital de grande porte, concebido como unidade central de uma 

futura rede de hospitais públicos, especializados na reabilitação de pacientes com 

problemas do sistema nervoso central e locomotor. O projeto prevê que o futuro hospital, 

além de atender a Brasília, formará recursos humanos, desenvolverá técnicas e 

equipamentos e coordenará no futuro uma rede nacional de hospitais em sua 

especialidade (A REDE SARAH, s.d.; ACERVO DO SARAH-BRASÍLIA, 2009). 

Não se trata na realidade de apenas um programa de mais um hospital de 
300 leitos. Procura-se na verdade multiplicar a capacidade de treinamento 
que este Hospital atualmente possui, criando-se um centro gerador de 
recursos humanos que tenha incorporada na sua política de treinamento a 
liberação gradual de recursos sofisticados, de tal maneira que os médicos e 
para-médicos de vários níveis treinados neste novo hospital possam no 
futuro, exercendo suas atividades em áreas menos favorecidas, estabelecer 
programas de tratamento e prevenção das incapacidades, incorporadas à 
situação geográfica, social e econômica da área onde atuam (01/12/1975 – 
Aloysio Campos da Paz Junior – Médico)8.  

 

 
Figura 38: Capa do projeto para desenvolvimento de um Programa de Medicina do 

Aparelho Locomotor e de Reabilitação (Acervo CTRS, 2008). 

                                                           
8 Trecho extraído do projeto para aprovação do Programa de Medicina do Aparelho Locomotor e de Reabilitação. 
Levantamento realizado pela autora no hospital Sarah de Brasília – Centro, no dia 25 de junho de 2009.  
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A rede de hospitais é administrada pela Fundação das Pioneiras Sociais (APS)9. 

Segundo Lima (1999), a administração é feita através de um instrumento inovador: o 

contrato de gestão10, firmado em 1991 com a União Federal e a APS. Através desse 

documento, é possível à associação gerir os recursos repassados pela União, oferecendo à 

população de todas as camadas sociais assistência médica gratuita de qualidade.  

Os recursos financeiros que mantêm todas as unidades da Rede Sarah têm origem 

exclusivamente do orçamento da União, para a manutenção do Contrato de Gestão. 

Seguindo a doutrina da Associação das Pioneiras Sociais, a Rede Sarah não recebe recursos 

advindos do número ou complexidade dos serviços prestados, como ocorre com instituições 

de saúde subordinadas ao SUS. Por uma questão de princípios, nenhum outro recurso 

resultante da prestação de serviços de assistência médica contribui para o orçamento da 

Rede (LIMA, 1999). 

Através do contrato de gestão, estabeleceu-se uma nova forma de administração 

pública, em que a Associação das Pioneiras Sociais, instituição de interesse privado, assumiu 

o compromisso de gerir o patrimônio público de uma rede de hospitais na área do aparelho 

locomotor. Esse contrato estabelece um conjunto de metas cujo cumprimento está 

subordinado ao repasse de recursos fixados em orçamento específico e segundo normas 

estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União (LATORRACA, 1999). 

Para possibilitar a continuidade do projeto da Rede Sarah na linha doutrinária que 

motivou sua criação, foi necessário alterar o modelo institucional original. Em 1990, após 

entendimentos com os Ministérios da Saúde, da Administração e da Fazenda, a Presidência 

da República acolheu a proposta do Dr. Campos da Paz Júnior para submeter ao Legislativo 

o projeto de lei que, após ampla e acirrada discussão, veio a ser aprovado e sancionado 

em 1991, com a Lei n° 8.246/91 (A REDE SARAH, s. d.).  

                                                           
9 A Associação das Pioneiras Sociais (APS) é uma entidade social, autônoma, de direto privado e sem fins lucrativos, 
que gerencia a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Foi criada pela Lei n° 8.246 de 22/10/1991, tendo como 
objetivo retornar o imposto pago por qualquer cidadão, prestando-lhe assistência médica qualificada e gratuita, 
formando e qualificando profissionais de saúde, desenvolvendo pesquisa científica e gerando tecnologia. O 
caráter autônomo da gestão desse serviço público de saúde faz da APS a primeira instituição pública não estatal 
brasileira (LIMA, 1999). 
10 O primeiro contrato de gestão foi assinado em 27/12/1991, com prazo de cinco anos. O contrato foi 
sistematicamente renovado nos qüinqüênios seguintes (A REDE SARAH, s. d.) 
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[...] Como todo perfeccionista, está sempre envolvido em obstinada busca 
de qualidade em tudo o que realiza e, por isso, não consegue imaginar seus 
hospitais como simples máquinas de curar fraturas: luta por uma instituição 
de caráter abrangente, envolvida também com os problemas sociais, 
econômicos e culturais do país. Sua extrema dedicação a essa instituição, 
ao longo desses anos, estabeleceu um vínculo tão forte na relação entre 
ambos que seria impossível imaginar a Associação das Pioneiras Sociais sem 
Aloysio Campos da Paz Júnior. É assim que aos “trancos e barrancos”, como 
diria Darcy Ribeiro, ele vai conseguindo realizar uma experiência rara no 
país. Após vencer etapas tão decisivas para a implantação da rede – como, 
por exemplo, a aprovação pelo congresso, em 1991, do atual contrato de 
gestão -, começo a me convencer de que ele venha a realizar sonhos que 
imaginamos há mais de 30 anos, quando nos conhecemos, no décimo 
andar do Primeiro Hospital Distrital de Brasília (LIMA, 1995, p.78) 

 

O modelo de organização desenvolvido e adotado por Aloysio na Rede Sarah, com 

base na experiência vivida nas décadas de 60 e 70 e amparado pela Lei n° 8.246/91, rompe 

com o paradigma perverso do sistema de saúde. Contrasta com o que ocorre na rede 

hospitalar pública e privada nacional, ao demonstrar a viabilidade de afirmar e praticar, em 

sua área de especialização, princípios fundamentais da rede (A REDE SARAH, s. d.). Os 

fundamentos que regem a Rede Nacional de Hospitais de Medicina do Aparelho Locomotor 

são: o reconhecimento do direito de cidadania e o retorno a cada cidadão, em serviços 

médicos, do imposto pago (ACERVO SARAH DE BRASÍLIA, 2009). 

Este espaço de concreto, aço e vidro existe para que qualquer ser humano, 
rico ou pobre, seja atendido com dignidade e competência, de modo 
rigorosamente gratuito e igualitário. Nenhum serviço que aqui se realiza, 
pode ser cobrado. Caso você perceba a mínima tentativa de violação 
deste princípio fundamental, saiba que este espaço de entrega e de amor 
ao próximo terá sido corrompido. Logo, não hesite: saia, proteste! Não 
permita a violação do seu direito de cidadania. Todos os que aqui 
trabalham, como verdadeiros servidores públicos, devem retornar a você em 
serviços qualificados, o imposto que você paga, como cidadão. 
Este é o princípio maior desta instituição. 
[...] 
Estas palavras, escritas vinte anos depois da inauguração do SARAH, são a 
reafirmação do compromisso que um dia permitiu que esta instituição 
existisse. 
[...] 
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2002 
Aloysio Campos da Paz Junior 
Médico.11 

 

A ideia principal era criar hospitais que dessem maior autonomia aos pacientes. A 

ênfase na horizontalidade dos edifícios e o amplo contato do ambiente interno com o 

externo acontecem pela forma terapêutica dos hospitais Sarah, que traz como referência 

                                                           
11 Texto escrito na parede de entrada do Centro de Reabilitação Infantil do Rio de Janeiro. Levantamento realizado 
pela autora no Centro de Reabilitação do Rio de Janeiro no dia 04 de agosto de 2008. 
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não um paciente deitado e imóvel, mas busca restabelecer a movimentação dos 

pacientes  (FILHO, 1994). 

Diante desse novo conceito estabelecido para o hospital, perceberam que essas 

técnicas levavam à necessidade de equipamentos diferentes. Um dos princípios foi ter a 

mobilidade para o paciente, pois, no caso da ortopedia, se o paciente está com uma 

fratura, é um paciente completamente sociável. Na concepção da Rede Sarah, esse 

paciente deveria ter uma vida social mais ativa dentro do hospital.  

Pensou-se em uma nova maneira de internação. Internar, na Rede Sarah, não 

significa imobilidade. Pelo contrário. Diante disso, Lelé desenhou a cama-maca para 

substituir os leitos fixos convencionais, buscando algo mais leve e mais fácil de transportar o 

paciente. O paciente se desloca em seu próprio leito para os terraços ao ar livre, para os 

jardins externos e para as áreas de reabilitação. O desenvolvimento desse mobiliário 

possibilitou uma maior mobilidade, evitando a permanência dos pacientes por tempo 

prolongado dentro dos quartos. 

As principais modificações nas técnicas de tratamento introduzidas 
nesse hospital se apoiaram principalmente na grande mobilidade dos 
pacientes. Para isso, o conceito convencional de leito foi substituído 
pelo de “cama maca”, ou seja, houve a troca de um equipamento 
semi-fixo por outro de grande mobilidade. Em conseqüência, na 
medida em que o paciente passou a poder se deslocar para todos os 
setores de diagnóstico e tratamento em sua própria cama, a estrutura 
física do hospital e as próprias técnicas médicas mudaram 
radicalmente.  

Trecho extraído do texto do anteprojeto do  
Hospital Sarah Brasília12 

 

O primeiro modelo da cama-maca surgiu em 1974, para o primeiro hospital da Rede 

Sarah, em Brasília. Desenhada como um modelo mais simples, já buscava a mobilidade do 

paciente por todo o hospital. Com o passar dos anos, o arquiteto vai evoluindo até surgir um 

novo modelo que, além de ser móvel horizontalmente, possui um sistema que permite sua 

mobilidade vertical, para uma maior comodidade. (figura 39)  

A cama-maca é uma evolução da cama hospitalar tradicional 
pesada. Na cama comum, quando o paciente é colocado na tração, 
com a perna pendurada, é preciso incorporar a ela um quadro, 
chamado de quadro balcânico, e é preciso haver um contrapeso. A 
idéia da cama-maca era criar um quadro – na verdade, mais um 

                                                           
12 Levantamento realizado pela autora no Hospital Sarah de Brasília – Centro, no dia 25 de junho de 2009. 
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arco, pela forma circular – que fizesse parte da estrutura da cama. A 
própria forma se ajeita à disposição dos contrapesos.  Recentemente, 
fiz outra cama-maca. A cama já passou por várias transformações 
(LIMA, 2004).  
 

  
1974 1997 2001 2007 

Figura 39: Evolução da cama-maca (Acervo CTRS, 2008) 
 

A partir disso, em 1980 surgiu o primeiro Hospital do Aparelho Locomotor de Brasília, 

tendo como diretrizes básicas: o conceito de progressive care, criação de ambientes 

adequados ao tratamento dos pacientes e a produção de equipamentos hospitalares para 

atender todas as necessidades da rede (LIMA, 1995). Posteriormente, outros hospitais foram 

implantados em várias outras cidades como: São Luís (1993), Salvador (1994), Belo Horizonte 

(1997), Fortaleza (2001), Rio de Janeiro (2001), Brasília Lago Norte (2003), Macapá (2005), 

Belém (2007) e Rio de Janeiro (2009), conforme apresenta a figura 40. 

 

 

 
Figura 40: Mapa com a localização de todas as unidades da Rede Sarah (REDE SARAH, 2010. 

Adaptado pela autora, 2010) 
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Os conhecimentos acumulados na construção de equipamentos hospitalares são as 

bases de um novo e ambicioso projeto, deflagrado em 1993: o Centro de Tecnologia da 

Rede Sarah, capaz de projetar, produzir e instalar hospitais, postos de saúde e outros tipos de 

unidades médicas, além de manter diversas linhas de pesquisa (ACERVO CTRS, 2008).  

O Sarah de Brasília foi a unidade pioneira do que mais tarde se organizou como a 

Rede Sarah de hospitais, com a implantação das unidades de São Luís (1993), Salvador 

(1994), Belo Horizonte (1997), Fortaleza (2001), Lago Norte/Brasília (2003), Macapá (2005), 

Belém (2007) e Rio de Janeiro (2009). O Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS) foi a 

estrutura que viabilizou a materialização dos espaços desse extraordinário centro de 

pesquisa médica (GUIMARÃES, 2010). 

 

2.3.2 O Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS 

 

Quando se criou o contrato de gestão com o surgimento da Rede de Hospitais 

Sarah, uma das metas era estender a rede a todo o território nacional. Desse modo, decidiu-

se criar o Centro de Tecnologia da Rede Sarah, em Salvador, com os principais objetivos: 1) 

projetar e executar os edifícios da rede com base na industrialização, buscando economia, 

rapidez na construção e criação de conveniente unidade construtiva entre todas as 

edificações da associação; 2) projetar e executar os equipamentos necessários ao 

desenvolvimento de novas técnicas de tratamento introduzidas nos hospitais da rede; 3) 

projetar e executar os equipamentos hospitalares se estes oferecerem vantagens com 

relação ao mercado; e 4) executar a manutenção dos prédios e equipamentos de todas as 

unidades da rede; 5) manter os custos de treinamento na área de atuação através de 

convênios com as universidades e outras informações do gênero; 6) promover a divulgação 

dos trabalhos realizados e manter intercâmbio tecnológico com outras instituições que 

atuassem no mesmo campo de pesquisas (LATORRACA, 1999). 

Em 1992, o CTRS começou a funcionar em instalações provisórias (figura 41), mas 

somente em 1993 surgiram as instalações definitivas. O centro foi implantado no mesmo 
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terreno do Hospital Sarah de Salvador, em um local amplo, possuindo uma área construída 

de cerca de 20.000m2, conforme mostram as figuras 42 e 43 (LATORRACA, 1999). 

  
Figura 41: CTRS em instalações provisórias 

(ACERVO SARAH-BRASÍLIA, 2009) 
Figura 42: Implantação atual do CTRS em 
destaque (Esquema desenvolvido sobre 

imagem de satélite disponível em Google Earth) 
 

 
Figura 43: Centro de Tecnologia da Rede Sarah (Acervo da autora, 2010) 

 

O centro se desenvolve em prédios térreos interligados, com um pé-direto de 6 

metros, onde funcionam as seguintes oficinas: metalúrgica leve, metalúrgica pesada, 

argamassa armada, marcenaria, plástico e pintura. A figura 44 mostra a planta do CTRS 

com a localização das oficinas, e a tabela 1 descreve as funções de cada oficina. 

 
Figura 44: Planta do CTRS (ACERVO CTRS, 2008, adaptado pela autora) 
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Tabela 1: Oficinas do Centro de Tecnologia da Rede Sarah - CTRS 
Oficinas Funções 

1)   Metalúrgica Leve 
São executados elementos que exigem um acabamento mais 

rigoroso, como mobiliários e equipamentos hospitalares. 

2)  Metalúrgica Pesada 
São executados os componentes e estruturas mais pesadas, 
utilizando a tecnologia da chapa dobrada, que garante um 

desenho específico das peças 
3)  Argamassa Armada São feitas as divisórias, arrimos, entre outros. 

4)  Marcenaria 
Oficina menor onde são fabricados componentes de madeira 

como portas e mobiliários em geral. 

5)  Plástico 
Componentes em plástico injetado e fibra de vidro para construção 

e para equipamentos. 

6)  Pintura 
Eletrostática à base de epóxi e poliuretano aplicada em peças 

metálicas, de aglomerado ou plástico. São produzidas as cadeiras 
da recepção, ventiladores, entre outros. 

Fonte: LATORRACA, 1999, adaptado pela autora, 2010. 

Na parte superior do CTRS, existem mezaninos, com vistas para as oficinas (figura 45), 

onde se localizam os setores técnicos, administrativos e o escritório de Lelé, acompanhando 

toda a produção. A interligação das oficinas acontece por corredores em dois níveis 

superpostos: o superior atende os escritórios, e o inferior serve para o abastecimento e 

intercomunicação dos setores de produção (LATORRACA, 1999). Essa integração entre o 

espaço construído, usuários e produção é fundamental para Lelé: 

Vivemos em um mundo onde a palavra-chave é integrar. A arquitetura tem 
de integrar vários saberes, e fragmentada do jeito que está é um caos. [...] É 
preciso que as equipes estejam muito azeitadas, trabalhando juntas, 
discutindo juntas a cada momento (ANTUNES, 2008). 

 

(a) (b) (c) 

  
(d) (e) 

Figura 45: Oficinas do CTRS (a) metalúrgica pesada, (b) metalúrgica leve, (c) argamassa 
armada, (d) marcenaria e (e) pintura (Acervo da autora, 2008) 
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O Centro de Tecnologia tem uma grande importância no desenvolvimento dos 

sistemas de conforto ambiental, pois foi através dessa fábrica que Lelé pôde aperfeiçoar 

sua arquitetura. Os sistemas de pré-fabricação são aplicados em todas as etapas do 

edifício, indo desde a superestrutura até os objetos hospitalares, como a cama-

maca.  Sempre muito ligado às técnicas construtivas, a pré-fabricação, junto com o CTRS, 

possibilitou-lhe criar elementos com um repertório formal próprio, e foi na arquitetura 

hospitalar que ele aperfeiçoou a industrialização, desenvolvendo formas mais funcionais e 

leves. 

A harmonia da arquitetura do Lelé é obtida pelo alto padrão do detalhamento 

projetual, que é uma condição fundamental para determinar a integridade construtiva e a 

qualidade da obra executada (GUIMARÃES, 2010). Através do CTRS, o arquiteto vem 

desenvolvendo a automação dos componentes, buscando ampliar as potencialidades da 

arquitetura. Nos primeiros hospitais Sarah, todas as esquadrias abriam manualmente e, 

atualmente, são motorizadas. Como exemplos, podem-se citar as esquadrias do hospital do 

Rio, a piscina desenvolvida pelo arquiteto para treinamento dos pacientes, a cama-maca e 

o bondinho do hospital Sarah de Salvador, que realiza o transporte dos pacientes. Além 

disso, os carros que transportam os pacientes também são desenvolvidos no CTRS.   

O potencial médio de produção do CTRS equivale à execução anual de um hospital 

de 200 leitos equipados, no valor de 60 milhões de reais. Mas seu potencial máximo pode 

atingir o dobro: 120 milhões de reais, sem perda de qualidade e de custos de produção. No 

entanto, a produção mínima para manter o centro economicamente viável não pode ser 

inferior a 20 milhões por ano (ANTUNES, 2008). 

 
2.3.2.1. O CTRS hoje 

 

O CTRS, até o ano de 2000, produzia outras obras que não fossem relacionadas à 

Rede Sarah. Muitos edifícios ligados ao governo através de convênios federais, como os 

Tribunais Regionais Eleitorais (TER) e Tribunais de Contas da União (TCU) foram produzidos no 

CTRS.  A partir de 2000, o próprio TCU proibiu a construção pelo CTRS de edifícios que não 

fossem da Rede Sarah. Assim, como atualmente não se tem previsão de novas obras da 
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Rede, o centro está atendendo somente a manutenção dos hospitais Sarah e a fabricação 

dos equipamentos hospitalares (informação verbal)13. 

Devido a essa exigência, o ritmo de produção do CTRS se tornou mais lento. Das cinco 

oficinas existentes, estão funcionando ativamente três: 1) as oficinas de metalurgia pesada e 

leve, que antes eram separadas, hoje estão concentradas no mesmo espaço; 2) 

marcenaria; e 3) plástica. A oficina de pré-moldados está praticamente parada. Se, 

eventualmente, as reformas em algumas unidades exigirem o seu uso, tem-se condições de 

operá-la. Em função desses fatores, o quadro de funcionários do CTRS teve uma grande 

redução. Em fases antigas, quando a produção era maior, a equipe chegou a ser composta 

por 800 funcionários. Atualmente, ela é composta por volta de 230 funcionários, dos quais 

40% estão na oficina metalúrgica; 30%, entre as oficinas de marcenaria, plástico, pré-

moldados e manutenção; e 30%, nos setores administrativo, apoio, segurança, entre outros 

(informação verbal)14.  

Em virtude disso, o arquiteto Lelé se desligou do CTRS e, baseado em suas várias 

experiências de equipe multidisciplinar e de criação de projetos sociais, criou o Instituto 

Brasileiro de Tecnologia do Habitat – Instituto Habitat. O instituto é uma entidade sem 

finalidade lucrativa, instituída como organização não governamental, atuando nas áreas de 

pesquisa, ensino, projeto, fabricação, montagem e desenvolvimento tecnológico, buscando 

construir edifícios sociais, não só voltados para a área de saúde, o que é impedido pelo 

CTRS. O programa do novo instituto é composto por oficinas de argamassa armada, 

serralheria, pintura, marcenaria e usinagem de apoio, além dos setores de administração, 

projeto, salas de aula e biblioteca, como mostram as figuras 46 e 47(informação 

verbal)15.  Com esse novo projeto, Lelé continua na busca por uma arquitetura de 

qualidade, inovadora e humana.  

Na verdade, o instituto surgiu justamente porque as fábricas da Rede Sarah 
recebiam muitos pedidos, mas como a gente estava vinculado ao poder 
público, não era possível atender essa demanda. O instituto é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A gente produz 
componentes para obras de interesse social, como escolas, creches e 
hospitais. E temos a intenção de atuar na área de ensino também, com 

                                                           
13 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta Denise Menicucci, no dia 18 de março de 2010, Salvador – BA. 
14 Ibid., 18 de março de 2010. 
15 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 16 de março de 2010. 
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cursos nas áreas de arquitetura e construção (LIMA, 2010, apud OLIVEIRA, 
2010)16. 
 

 

 

Figuras 46 e 47: Planta e vista do Instituto Habitat, respectivamente (Instituto HABITAT, 2010)17. 
 

2.3.3 A evolução dos hospitais da Rede Sarah Kubitschek 

 
 “Hoje, quem quiser projetar um hospital atualizado tem, antes, de conversar 
com Lelé” (Oscar Niemeyer) 

 

A famosa frase pronunciada por Niemeyer retrata a vasta experiência que Lelé tem 

adquirido ao longo de sua carreira profissional no campo da arquitetura hospitalar. O 

modelo criado para a Rede Sarah define um partido arquitetônico cujas diretrizes são: 

ventilação e iluminação naturais, espaços agradáveis, jardins, flexibilidade, extensibilidade, 

padronização dos elementos da construção, entre outros. Além desses aspectos 

arquitetônicos, a assepsia é um fator de grande importância devido aos inúmeros casos de 

infecções hospitalares. Sendo assim, na Rede Sarah busca-se evitar espaços herméticos que 

contribuem para a proliferação de bactérias. Buscam-se hospitais abertos e sem o uso 

constante de ar condicionado, uma vez que esses aparelhos são grandes veiculadores de 

bactérias, o que exige uma manutenção constante.  

A primeira experiência hospitalar do arquiteto não foi na rede Sarah, e sim no 

Hospital Distrital de Taguatinga, em 1968. Sem dúvida, esse projeto definiu importantes 

diretrizes que o orientaria e o ajudaria a encarar com mais segurança a Rede Sarah.  

                                                           
16 Entrevista realizada com o arquiteto Lelé por Lila de Oliveira, no jornal ig São Paulo, no dia 19 de julho de 2010. 
17 Instituto Habitat – Manual produzido pelo arquiteto Lelé e sua equipe, referente aos novos projetos que estão 
sendo realizados pelo Instituto Habitat. Material cedido por Lelé durante a visita da autora ao novo Instituto, no dia 
16 de março de 2010, Salvador - BA. 
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A implantação da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, iniciada em 1976 

com a construção da unidade de referência em Brasília, tem representado ao longo de 

quase trinta anos uma tentativa real de evolução das estratégias de conforto 

ambiental.  Segundo Guimarães (2010), esse projeto representou uma proposta 

revolucionária na aplicação dos métodos de tratamento com uma dinâmica terapêutica 

inovadora, em conformidade com os novos padrões desenvolvidos pela medicina.  

É um edifício que sintetiza princípios técnico-construtivos e conceituais com ênfase na 

promoção de espaços arquitetônicos mais agradáveis e humanizados, contrariando 

aquelas estruturas das arquiteturas hospitalares fechadas, correntes até meados da década 

de 1960. No entanto, segundo Lima (1999), nesse projeto não foi possível explorar 

convenientemente técnicas de terapia ao ar livre, adotadas posteriormente nos novos 

projetos da Rede. Isso ocorreu, principalmente, pelo fato de estar localizado em uma área 

urbana de Brasília e em um lote pequeno no setor hospitalar sul. Assim, o bloco de 

internação teve os pavimentos intercalados e deslocados para leste-oeste buscando a 

ventilação e a iluminação natural (figura 48). Devido à verticalização do edifício, os jardins 

integrados às áreas de internação e tratamento foram implantados em terraços, na 

cobertura dos respectivos pavimentos inferiores. Esses terraços se desenvolvem ao longo das 

fachadas com pé direito duplo (figura 49). Nos outros ambientes, que não estão localizados 

no edifício vertical, prevê-se iluminação zenital através de sheds pré-fabricados em ferro-

cimento (figura 50). 

  
Figura 48: Hospital Sarah de Brasília 

(Acervo da autora, 2009) 
FFFFigura 49: Terraços-jardins das enfermarias 

(LIMA, 1999) 
  



81 

2. Revisão bibliográfica 

 
Figura 50: Sheds do Sarah de Brasília (LATORRACA, 1999) 

 
 

Em 1993, a Rede Sarah expande suas atividades inaugurando a primeira unidade no 

estado do Maranhão. Com um partido completamente horizontal, o hospital se localiza 

próximo ao rio Anil (figura 51). Já em 1994, inaugura-se o Sarah de Salvador que se torna o 

embrião da rede. As galerias das instalações propostas por Lelé servem de fundações e 

para a manutenção dos edifícios. No entanto, em Salvador, esses elementos ganham nova 

função e pela primeira vez foram utilizadas também como dutos para a distribuição de ar 

fresco, ventilando naturalmente os ambientes internos (LIMA, 1999). A sua concepção 

também horizontal facilita a integração dos ambientes internos e externos (figura 52). 

A rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor – o de Brasília, pioneiro, o 
de São Luís do Maranhão, o de Belo Horizonte e agora o de Salvador – 
significa uma experiência, melhor dito uma realidade inesperada no sistema 
de saúde no Brasil, afirmação de consciência profissional, para bem servir 
com competência e dignidade. 
[...] Ao repórter que me perguntar se o Sarah é monumental, respondo: 
- Monumental? Não me parece... 
Para definir o Sarah – Salvador, prefiro o adjetivo perfeito (Jorge Amado)18. 

 

Figura 51: Sarah São Luís (ACERVO CTRS, 2008) Figura 52: Sarah Salvador (LIMA, 1999) 
                                                           
18 Levantamento realizado pela autora no Centro de Tecnologia da Rede Sarah nos dias 19 e 20 de novembro de 
2008, Salvador – BA. 
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Em 1997, surge o Sarah de Belo Horizonte cujo prédio foi implantado em um terreno 

urbano, onde já existia um hospital da década de 50. O projeto inicial obedeceu a uma 

proposta do arquiteto Oscar Niemeyer (figura 53). Do edifício antigo, aproveitou-se o bloco 

de 4 pavimentos, destinado a internação, sendo este totalmente recuperado e readaptado 

às novas funções de um hospital para o aparelho locomotor (LIMA, 1999). Nesse Sarah, 

também existem os sheds que promovem a ventilação e a iluminação naturais (figura 54). 

 

  
Figuras 53 e 54: Vista do Sarah - Belo horizonte e detalhe da cobertura, respectivamente 

(LIMA, 1999) 
 

Lelé adotou a implantação horizontal em quase todos os hospitais Sarah por 

considerar mais eficaz para a circulação, os acessos, integração dos ambientes internos 

com os externos e para os sistemas de ventilação e iluminação naturais. No entanto, no 

caso do edifício de Fortaleza, inaugurado em 2001, adotou-se um partido misto horizontal e 

vertical, com o objetivo de se adaptar as condicionantes do local (figura 55).  

Embora as dimensões generosas permitissem a repetição do modelo 
horizontal adotado em São Luis e Salvador, optou-se por uma solução mista 
horizontal-vertical mais compacta ocupando menos solo, de modo a 
garantir a preservação integral de uma grande área arborizada que ocupa 
mais de 1/3 do terreno. O bloco de internação foi projetado em 7 
pavimentos: os três inferiores destinados a serviços técnicos e administrativos 
e os quatro superiores às enfermarias e apartamentos. Ambulatório e serviços 
técnicos em geral foram previstos no nível térreo e os serviços gerais e de 
abastecimento em subsolo. A escola de excepcionais, creches e residência 
médica foram localizadas na área arborizada, mas foram dispostas segundo 
formas caprichosas levando em conta o posicionamento das árvores de 
grande porte de modo a possibilitar a permanência de todas (Acervo CTRS, 
2008)19.  

  

                                                           
19 Trecho extraído do memorial descritivo do projeto do Hospital Sarah de Fortaleza. Levantamento feito pela autora 
no Centro de Tecnologia da Rede Sarah, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
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Como no hospital de Salvador, em Fortaleza as galerias foram utilizadas também 

como dutos de ventilação. O ar é captado por aberturas localizadas no nível do lago 

externo disposto ao longo do edifício. Foram localizados no lago nebulizadores que auxiliam 

na purificação e no rebaixamento da temperatura do ar que é introduzido nas galerias 

(figura 56). A ventilação natural dos ambientes é efetuada por dois sistemas diferentes, que 

podem operar simultaneamente: o de convecção (o ar frio é injetado pelas galerias e 

extraído pelos sheds) e o de ventilação cruzada por ambiente (ACERVO CTRS, 2008). 

Nesse hospital, os sheds sofreram grandes transformações buscando-se uma melhora 

dos sistemas de ventilação e iluminação naturais. Nesse caso, os sheds da cobertura 

possuem uma geometria peculiar: foram projetados com dimensões e ângulos específicos 

para promover a difusão homogênea da luz do sol, como também favorecer o conforto 

térmico dos ambientes por meio da ventilação natural (figura 56) (GUIMARÃES, 2010). 

A forma dos sheds é fundamental para assegurar o conforto ambiental e a eficiência 

energética das unidades hospitalares projetadas por Lelé. A geometria da cobertura do 

edifício é fruto de uma estratégia projetual inteligente que não está condicionada apenas a 

valores de ordem estética, mas prioritariamente às condições climáticas do 

local  (GUIMARÃES, 2010). 

[...] Mas se eu tivesse repetido o shed de Salvador em Fortaleza não teria 
aprimorado nada. Através das pesquisas que fiz e da sua justa aplicação, 
hoje tenho uma consciência maior sobre como funciona o shed. O princípio 
da cobertura em shed é recorrente, mas o desenho da cobertura não é o 
mesmo. Tem sempre uma novidade, algum aperfeiçoamento (LIMA, 2007, 
Apud MENDONÇA, 200720. 

 

  
Figura 55: Sarah – Fortaleza (ACERVO CTRS, 

2008) 
Figura 56: Geometria dos sheds e sistema de 

nebulização (ACERVO CTRS, 2008) 

                                                           
20 Entrevista realizada por Adriano Carneiro de Mendonça com o arquiteto Lelé no dia 18 de janeiro de 2007, no 
Centro de Tecnologia da Rede Sarah, Salvador – BA. 
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Segundo Perén (2006), embora o Sarah - Salvador tenha um bom sistema de galerias 

de ventilação, foi em Fortaleza que esse sistema e os sheds, foram aprimorados e 

apresentam características mais interessantes. Sua implantação, o convívio com áreas 

verdes e a concepção mista são algumas características notáveis desse hospital, sendo 

classificado como uma síntese de todos os edifícios que o antecederam.  

A fachada do bloco de internação é protegida da insolação por uma cobertura 

metálica em arco, que abriga um jardim integrado à fisioterapia, ao hall principal e à 

circulação da internação, auxiliando nas atividades terapêuticas, de lazer e convivência, 

conforme a figura 57 (ACERVO CTRS, 2008). Segundo Guimarães (2010), a cobertura em 

arco é composta por brises que foram projetados para serem móveis acompanhando a 

trajetória do sol. Assim, tanto a ventilação quanto a proteção dos ambientes contra a 

incidência direta dos raios solares seriam favorecidos. Após a montagem da cobertura, Lelé 

concluiu que o conforto poderia ser alcançado sem a movimentação das lâminas 

metálicas. Assim, foram colocados em uma posição estratégica, formando um ângulo 

variável em função da altura ao longo da superfície circular (figura 58). 

Figura 57: Jardins internos no Sarah 
de Fortaleza (Acervo CTRS, 2008) 

Figura 58: Cobertura em arco (Acervo CTRS, 2008) 

 

Em 2002, surge o Centro de Reabilitação Infantil do Rio de Janeiro, implantado na 

ilha de Pombeba, às margens da lagoa de Jacarepaguá. A grande extensão da ilha 

possibilitou um projeto horizontal priorizando a ventilação natural nos espaços internos. Nesse 

caso, as galerias de manutenção são inexistentes. As aberturas dos sheds são dispostas para 

o lado oeste – lado oposto ao sentido dos ventos dominantes – permitindo a sua entrada 

pelo quadrante leste, e a extração do ar quente pela cobertura (figura 59). Apesar de toda 
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a preocupação com a ventilação natural, todo o edifício foi climatizado artificialmente, 

com exceção de alguns ambientes. Além disso, a iluminação natural também é muito 

utilizada, e a vegetação e o lago ao redor contribuem significativamente para um 

microclima mais favorável (figuras 60 e 61) (LUKIANTCHUKI, CARAM, 2009). 

 
Figura 59: Cortes do Centro - geometria dos sheds (Acervo CTRS, 2008) 

  
Figura 60: Centro de Reabilitação Infantil 

(Acervo CTRS, 2008)  
Figura 61: Vegetação ao redor do Centro 

(Acervo da autora, 2008) 
 

 

O primeiro Sarah de Brasília foi concebido como um hospital urbano, não dispondo 

de parques e áreas verdes suficientes para o desenvolvimento de técnicas adequadas ao 

tratamento do grande incapacitado físico (LATORRACA, 1999). Como o tratamento de 

pacientes com doenças do aparelho locomotor exige grandes áreas para a reabilitação, 

em 2003 surge o Centro de Apoio ao Grande Incapacitado Físico do Lago Norte, uma 

unidade complementar ao Sarah de Brasília, situada em uma zona mais tranquila da 

cidade, às margens do lago Paranoá, possibilitando a realização de atividades de 

reabilitação, conforme a figura 62 (LIMA, 1999).  

O homem em contato direto com o sol, a água, o verde. Alguém que não 
anda pode se locomover na água, remar e sentir o vento no rosto, dirigindo 
um pequeno barco a vela – o direito de ir e vir. Não mais em uma cadeira, 
ou com um par de muletas, mas em contato direto com a natureza... Ao 
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lado disso a pesquisa. Cria-se o Instituto de Neurociências da Rede SARAH. 
Um dos centros internacionais de referência para as pesquisas do cérebro 
(SARAH – BRASÍLIA, 2009)21.  

 

O conjunto é composto por blocos térreos integrados a jardins, distribuídos em uma 

grande área em declive. Não possui galerias para a manutenção, e os sheds da cobertura 

possibilitam a incidência controlada do sol nos ambientes internos, o que constitui um fator 

decisivo no combate à infecção, como mostra a figura 63 (LATORRACA, 1999).  

  
Figura 62: Sarah Lago Norte (Acervo CTRS, 

2008) 
Figura 63: Sheds e iluminação natural (LIMA, 

1999) 
 

Segundo Guimarães (2003), a geometria dos sheds também segue a setorização do 

programa, organização espacial dos espaços internos e modulação dos componentes pré-

fabricados. Nesse caso, a cobertura na forma de uma imensa onda foi concebida a partir 

da junção de duas treliças metálicas curvas, capazes de vencer um vão de 38m com 

poucos pontos de apoio. Essa solução determinou a expressão formal, as condições de 

conforto térmico e lumínico, e, além disso, criou um espaço generoso e contínuo, favorável 

ao desenvolvimento das atividades esportivas e terapêuticas (figura 64).   

 
Figura 64: Sheds do ginásio (LATORRACA, 1999) 

                                                           
21 Levantamento realizado pela autora no Hospital Sarah de Brasília - Centro no dia 25 de junho de 2009. 
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Em 2005, foi inaugurado o Posto Avançado Sarah-Macapá, um Centro de 

Reabilitação Infantil para atender a região norte (figura 65), e em 2007 o Centro 

Ambulatorial Infantil de Belém, situado próximo a uma área de proteção ambiental, com 

vegetação típica do estuário amazônico (figura 66). A arquitetura com soluções práticas e 

econômicas valoriza a luminosidade natural e o clima (A REDE SARAH, 2010). 

  
Figura 65: Sarah - Macapá (A REDE SARAH, 

2010) 
Figura 66: Sarah - Belém (A REDE SARAH, 

2010) 
 

Em 2009, foi inaugurado o último edifício da Rede Sarah, o hospital do Rio de Janeiro, 

localizado em um terreno próximo à unidade de reabilitação. Ao longo desses 30 anos de 

Rede Sarah, as estratégias de conforto evoluíram muito atingindo o ápice nesse edifício. O 

desenho de sua cobertura é totalmente diferente das outras; nele são encontradas as 

soluções de conforto mais elaboradas, fruto de uma experiência adquirida ao longo dos 

anos. Lelé o considera o mais evoluído de toda a rede (figura 67).  

O hospital da Rede Sarah, no Rio de Janeiro, que foi aberto em 2009, 
representa o estágio mais avançado da minha carreira, então é o meu 
preferido hoje. Ele tem as mesmas experiências que os outros hospitais da 
rede, mas houve um ganho maior (LIMA, 2010, apud OLIVEIRA, 2010)22.  
 

 
Figura 67: Hospital Sarah do Rio de Janeiro (ACERVO CTRS, 2008) 

                                                           
22 Entrevista realizada com o arquiteto Lelé por Lila de Oliveira, no jornal iG São Paulo, no dia 19 de julho de 2010 
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De acordo com Perén (2006), em função das características climáticas do Rio de 

Janeiro, nesse hospital observa-se uma nova fase na obra do arquiteto, com um desenho de 

cobertura mais suave, em que se evidenciam liberdade, riqueza plástica e tecnológica, 

diferentemente dos hospitais anteriores. As soluções são as mais ousadas e interessantes. 

Além dos hospitais concluídos, foram elaborados alguns projetos que não foram 

executados como o Sarah – Natal, e o Sarah – Recife. No primeiro caso, o hospital seria 

implantado em uma cumeada, com um sistema de ventilação semelhante aos hospitais de 

Salvador e de Fortaleza, onde as galerias seriam aproveitadas como dutos para distribuição 

do ar fresco aos ambientes internos, e os sheds como extratores do ar (figura 68). O segundo 

caso já estaria localizado na região urbana, e a existência do lençol freático muito 

superficial invibializaria a execução de galerias de manutenção. O clima excessivamente 

úmido do local e a baixa intensidade da brisa dominante inviabilizaram a utilização de um 

sistema de ventilação natural semelhante ao adotado em Salvador e Fortaleza. Com isso, a 

maioria dos ambientes seria climatizada artificialmente (figura 69) (LIMA, 1999).  

No caso de Recife, os sheds possuem uma orientação diferente: os maiores estão 

voltados para o norte, possibilitando a entrada parcial do sol e a captação da brisa que 

vem do mar; já os sheds menores estão voltados para o sul, impedindo a entrada do sol 

direto e permitindo a saída do ar captado pelos sheds maiores (ACERVO CTRS, 2008). 

  

  
Figura 68: Sarah - Natal (LIMA, 1999) Figura 69: Sarah - Recife (LIMA, 1999) 
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Além disso, foi realizado um projeto da Rede Sarah para a cidade de Curitiba no 

Paraná, que também não foi executado. É o único projeto da Rede que foi elaborado para 

uma região de clima frio (figura 70).  

 
Figura 70: Projeto do hospital Sarah para a cidade de Curitiba (LATORRACA, 1999) 

 

Além dos projetos hospitalares desenvolvidos por Lelé para a Rede Sarah, o arquiteto 

desenvolveu o projeto do Hospital Escola Municipal de São Carlos (figura 71). Nesse edifício, 

estão presentes as estratégias de projeto utilizadas frequentemente por ele: os sheds 

totalmente desvinculados dos ambientes internos e os forros basculantes revestidos com 

policarbonato, como no caso do Sarah – Rio (figura 72). Além disso, têm-se a integração dos 

espaços internos com os externos, os jardins com o espelho d’água e as galerias 

subterrâneas com resfriamento evaporativo que promovem a ventilação natural (figura 73).  

 
Figura 71: Hospital Escola Municipal de São Carlos (Acervo da autora, 2010) 
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Figura 72: Forros basculantes (Acervo da 

autora, 2010) 
Figura 73: Espelho d'água com as entradas 
das galerias (Acervo da autora, 2010) 

 

As soluções passivas de conforto utilizadas por Lelé minimizam as altas temperaturas, 

típicas do verão, que caracteriza a maior parte do ano do Brasil. No entanto, no caso do 

Hospital Escola, devido ao clima de São Carlos apresentar períodos de inverno, as entradas 

permanentes de ventilação natural nos ambientes podem causar incômodo aos usuários. 

Em uma pesquisa recentemente desenvolvida por Lukiantchuki, Prado e Caram (2010) que 

avaliou o conforto térmico no período de inverno no ambulatório desse edifício, constatou-

se que, apesar de a temperatura interna permanecer acima da externa na maior parte do 

período, a maioria dos usuários relata uma sensação térmica de desconforto para o frio. Isso 

ocorre possivelmente por causa do rodapé da fachada sudeste com abertura fixa, para a 

integração do espelho d’água com a sala de espera, que possibilita a entrada dos ventos 

frios no período de inverno, sem que eles sejam barrados. Além disso, têm-se a dificuldade 

de controle das janelas presentes nessa fachada, devido à existência do espelho d’água.  

Os sheds são elementos arquitetônicos que caracterizam a arquitetura de Lelé e 

estão presentes em todos os edifícios da Rede Sarah. Criam a linguagem arquitetônica da 

rede, tendo como função principal favorecer a ventilação e a iluminação naturais. Esses 

elementos foram constantemente modificados buscando principalmente aumentar a 

eficiência dos sistemas de iluminação e ventilação naturais. Na tabela 2 a seguir, são 

apresentados os principais hospitais Sarah e a evolução ocorrida na geometria dos sheds. 

Eu diria que há mais de 20 anos venho me exercitando nessa questão 
(sustentabilidade), com os primeiros hospitais de Brasília. Especialmente na 
criação de ambientes bem ventilados e iluminados, apelando para os 
recursos naturais. Mas também com a assepsia, procurando expor o 
paciente ao sol. Assim evitamos o uso de uma série de bactericidas e de 
produtos que têm consequências nefastas para o próprio paciente. A 



91 

2. Revisão bibliográfica 

sustentabilidade não é intencional, está ligada a uma metodologia de 
trabalho (LEAL, 2007, p.25). 

 

Tabela 2: Evolução dos sheds nos hospitais da rede Sarah 

 SHEDS DESCRIÇÃO 

B
ra
sí
lia

 

 

Diferente da maioria dos hospitais da rede, 
esse edifício é vertical, possuindo sheds 
somente no térreo, subsolo 1 e subsolo 2. 
Elementos fabricados em ferro-cimento 
notamos um desenho mais retilíneo e mais 
contido, onde as curvas leves e soltas 
ainda não existiam.  

 

Sã
o
 L
u
ís
 

 

O formato dos sheds no projeto era 
parecido com o de Salvador. No entanto, 
durante a construção esses elementos 
foram adaptados e construídos no sistema 
convencional em concreto. Assim, a 
geometria desses elementos ficou 
completamente diferente da de Salvador.  
 

Sa
lv
a
d
o
r 

 

Projetado nos anos 80, o Sarah de Salvador 
só foi concluído em 1994. Nesse caso, os 
sheds estão localizados a sotavento, 
favorecendo o efeito de sucção. Possui 
uma testeira externa para proteção da 
radiação solar direta. Os sheds já possuem 
um formato mais curvo e solto. 

Fo
rt
a
le
za
 

 

A curvatura desse shed se apresenta bem 
diferente da existente no Sarah de 
Salvador. A forma côncava de Salvador se 
transformou em uma superfície convexa a 
fim de evitar a entrada da radiação de 
calor para dentro dos sheds. 

Sa
ra
h
 –
 L
a
g
o
 n
o
rt
e
 

 

Formado por uma treliça única, o shed 
avança em balanço formando uma 
testeira. Brises na boca do shed barram a 
incidência da radiação solar direta. 
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C
e
n
tr
o
 in

fa
n
til
 –
 R
io
 d
e
 J
a
n
e
iro

 

 

Neste hospital, tem-se um desenho mais 
evoluído. A treliça é uma peça única com 
seção variável, e seu balanço também faz 
a função da pestana. Surge outra curva 
sobre a superfície convexa, em formato 
invertido, gerando um entreforro que serve 
de duto do sistema de ar condicionado, 
permitindo a integração com o sistema de 
ar condicionado. No eixo central do shed, 
cria-se um pé direito maior, cujo vão 
superior serve para a entrada da luz 
natural. No pé direito menor, encontram-se 
os difusores por onde o ar é insuflado. 
 

B
e
lé
m
 

 

Inaugurado em 2007, é o Centro de 
Reabilitação que antecede o hospital do 
Rio. Possui uma conformidade diferente, 
aparecendo sheds com formatos 
desuniformes, com dimensões maiores e 
menores. Os sheds continuam presos ao 
edifício, no entanto possuem geometrias 
maiores e desuniformes, o que é inexistente 
nos edifícios anteriores.  

R
io
 d
e
 J
a
n
e
iro

 

 

Possui um desenho totalmente 
diferenciado dos outros edifícios da rede. 
Nesse caso, os sheds são orientados a 
barlavento para captar os ventos 
predominantes. Projetou-se uma grande 
cobertura com sheds, totalmente solta e 
independente dos ambientes internos, 
como se fossem árvores sombreando o 
edifício e filtrando a luz natural. Entre essa 
cobertura externa e os ambientes internos, 
têm-se forros móveis de policarbonato 
translúcidos. É a geometria que possui mais 
flexibilidade. 

Fonte: PERÉN (2006), adaptado pela autora, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O hospital do Rio de Janeiro é muito melhor. No hospital de Salvador,

tivemos muitas dificuldade porque foi o primeiro a ser feito e a fábrica

não estava montada ainda pra você produzir as peças. Então a

execução não foi tão facilitada quanto a dos outros. O hospital do Rio

de Janeiro, pelo fato de ser o último, ter somado todas as experiências

anteriores e também pelo fato do clima do Rio ser muito quente, os

efeitos são mais significativos. É o ápice da minha produção na Rede

Sarah.

Entrevista realizada com o arquiteto Lelé no dia 16 de março de 2010

3OS EDIFÍCIOS
ESCOLHIDOS



Créditos fotográficos: Acervo da autora, 2010
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3. OS EDIFÍCIOS ESCOLHIDOS 
 

Uma análise ampla sobre a vida profissional e as obras de Lelé foi essencial para 

escolher, primeiramente, os hospitais Sarah como objeto de estudo deste trabalho e, 

posteriormente, selecionar quais os edifícios dessa rede seriam analisados.  

Lelé é muito conhecido por utilizar, em seus projetos, aspectos bioclimáticos, como 

ventilação e iluminação naturais, trabalhando com isso de acordo com a especificidade de 

cada projeto. O grande destaque de sua produção arquitetônica são os hospitais da Rede 

Sarah, considerados verdadeiros exemplos de arquitetura sustentável, devido às soluções 

passivas de conforto.  

A Rede Sarah é composta por dez hospitais, sendo o primeiro do ano de 1980, 

localizado em Brasília; posteriormente, foram implantados nas cidades de São Luis, Salvador, 

Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro (Centro infantil), Brasília (Lago-norte), Macapá, 

Belém e novamente Rio de Janeiro (hospital), inaugurado em 2009 (figura 74).  

Brasília: 1980 São Luís: 1993 Salvador: 1994 Belo Horizonte: 1997 Fortaleza: 2001 

     
Rio de Janeiro: 2001 Brasília: 2003 Macapá: 2005 Belém: 2007 Rio de Janeiro: 2009 

    
Figura 74: Hospitais da Rede Sarah Kubitschek (Fotos do acervo CTRS, 2010. Esquema 

montado pela autora, 2010) 
 

O fato de o arquiteto trabalhar ao longo de quase 30 anos em uma associação que 

tem por objetivo a construção de edifícios com a mesma finalidade, e a criação do CTRS, 

que tornou sua equipe responsável pela manutenção dos edifícios construídos, 

possibilitaram-lhe um amplo contato com os hospitais em funcionamento.  A partir disso, a 

cada novo trabalho, Lelé volta aos edifícios concluídos e identifica os erros e acertos 

alcançados, aprimorando os projetos posteriores. Assim, a rede é marcada por edifícios que 

evoluíram muito ao longo de todos esses anos.  
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Esses aspectos despertaram o interesse em avaliar a evolução cronológica das 

estratégias de conforto que ocorreu nos hospitais Sarah. Dentro desse contexto, os edifícios 

escolhidos para o desenvolvimento da presente pesquisa marcam o “início” e o “fim” do 

trabalho do arquiteto nessa Rede: Sarah - Salvador e o Sarah - Rio de Janeiro.  

O primeiro hospital da rede data do ano de 1980, e está localizado em Brasília. Esse 

edifício possui um partido diferente da maioria dos hospitais Sarah, localizando as 

enfermarias em um bloco vertical e apresentando sheds somente no térreo, subsolo 1 e 

subsolo 2. Além disso, a sua implantação em uma área urbana densamente ocupada não 

possibilitou a presença de extensas áreas externas de lazer e reabilitação (figura 75).  

Posteriormente, em 1987 o arquiteto elaborou em conjunto o projeto de três hospitais 

para as cidades de São Luís, Salvador e Curitiba, mas o último não foi executado.  Em 1993, 

surge o Sarah do Maranhão, cuja execução foi feita por uma construtora externa, que 

optou por utilizar pré-fabricação em concreto pesado. O formato dos sheds no projeto era 

semelhante ao do hospital de Salvador. No entanto, como os sheds foram adaptados e 

construídos no sistema convencional em concreto, a geometria desses elementos ficou 

completamente diferente (figura 76).  

 

  
 Figura 75: Hospital Sarah de Brasília (Acervo 

da autora, 2009) 
 Figura 76: Hospital Sarah de São Luís do 

Maranhão (A REDE SARAH, 2010) 
 

Desse modo, a escolha pelo hospital de Salvador ocorreu pelo fato de que, apesar 

de ter sido inaugurado somente em 1994 – devido a problemas políticos -, a concepção do 
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seu projeto arquitetônico é do ano de 1987, ou seja, possui 23 anos. Com o fechamento da 

Fabrica de Equipamentos Comunitários – Faec, o hospital de Salvador foi executado a partir 

de uma oficina criada no próprio canteiro de obra. No entanto, entre 1992 e 1993 surge o 

CTRS, que foi responsável pela construção da sua fase final, sendo considerado, então, o 

primeiro edifício da rede a ser executado por esse centro. 

Além disso, é o primeiro edifício da rede em que as galerias subterrâneas de 

manutenção das instalações se tornam também galerias para a ventilação natural dos 

ambientes internos, que até então eram inexistentes. Segundo Perén (2006), considerado 

como o “embrião da rede”, já se via nele uma proposta diferenciada que foi sendo 

aprimorada nos hospitais seguintes. 

Com um amplo sistema de ventilação e iluminação naturais, esse hospital se torna 

importante para toda a rede, pois foi com ele que Lelé recebeu o prêmio da Bienal Ibero-

Americana de Arquitetura e Engenharia em 1998, realizada em Madri. Segundo Corbella e 

Yannas (2003, p.119), o hospital Sarah de Salvador mostra que “pode-se projetar, hoje, com 

a tecnologia disponível no Brasil, uma arquitetura bioclimática, que funcione perfeitamente 

integrada ao clima e à tradição local, e com baixo consumo de energia 

convencional”.  Com isso, o consideramos o “início” de uma fase do arquiteto dentro da 

Rede Sarah.  

O segundo edifício escolhido, levando-se em conta o critério de avaliar a evolução 

cronológica ocorrida na Rede Sarah, foi o último da rede: o hospital do Rio de Janeiro, 

inaugurado em 1° de maio de 2009. Esse edifício é considerado pelo arquiteto como o mais 

evoluído e é aqui que se encontram as soluções de ventilação e iluminação naturais mais 

interessantes de toda a rede. A sua cobertura em sheds possui um desenho totalmente 

diferente do dos demais hospitais, possuindo maior flexibilidade. 

No Rio de Janeiro eu tenho certeza que vai ser muito melhor. No Rio de 
Janeiro a flexibilidade acontece em todos os sentidos. Quando você tem um 
shed dependente de uma estrutura, você tem limitante. No entanto, no Rio 
de Janeiro a vantagem é que você tem um teto independente, uma 
cobertura lá em cima. [...] Todos os problemas que eu tive nos hospitais 
anteriores eu vejo que no Rio de Janeiro eu resolvo (LELÉ, 2006b, apud PERÉN, 
2006, p. 196)23 

                                                           
23 Entrevista realizada por Jorge Isaac Perén com o arquiteto Lelé, em agosto de 2006. 
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Com esse edifício, constatamos uma nova fase na vida profissional do arquiteto, 

produto da experiência acumulada ao longo de todos esses anos na Rede Sarah. Lelé 

acredita que a Rede se encerra com esse edifício. Atualmente, ele se desligou do CTRS e 

criou o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat (IBTH), com sede em Salvador, com o 

objetivo de atuar nas áreas de pesquisa, projeto, fabricação e educação. É como o CTRS, 

no entanto não é direcionado apenas para edifícios hospitalares. 

 Desse modo, este trabalho analisa a evolução cronológica das soluções de 

ventilação e iluminação naturais, incorporadas nos hospitais Sarah de Salvador (figura 77) e 

do Rio de Janeiro (figura 78). 

 

Figura 77: Hospital Sarah de Salvador 
(Acervo da autora, 2009) 

Figura 78: Hospital Sarah do Rio de Janeiro 
(Acervo da autora, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



O trabalho do arquiteto é cheio de defeitos. Então, a gente tem que

se convencer de que vai errar sempre. Eu acho que não existe uma

equação matemática que possa garantir que não terão erros. São

tantas variáveis, são tantas circunstâncias diferentes que incluem no

projeto que você chega à conclusão de que vai errar sempre. Agora,

tem que ter a vontade de errar o mínimo, tem que ter essa vontade

de errar pouco. E é esse reconhecimento dos erros que fazem com

que a gente evolua. A gente se aprimora. Se você acha que já

chegou ao máximo, você não evoluiu. Você fica por aí mesmo. Não

tem mais nem o que aprender.

Entrevista realizada com o arquiteto Lelé no dia 16 de março de 2010

4METODOLOGIA



Créditos fotográficos: Acervo da autora, 2010
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4. METODOLOGIA  
 

Após a revisão bibliográfica, que possibilitou um entendimento geral sobre o tema da 

pesquisa e a escolha das obras analisadas, para se atingir os objetivos deste trabalho, 

utilizou-se uma metodologia dividida em três etapas. 

1) Levantamento de dados: Palestras e cursos, pesquisas de campo, levantamento 

fotográfico e entrevistas. 

2) Análise qualitativa: Identificação e caracterização das estratégias de conforto 

térmico, ventilação e iluminação natural nos hospitais escolhidos.  

3) Análise quantitativa: Medições in loco e ensaios no túnel de vento.  

A seguir, são descritas detalhadamente cada uma dessas etapas e a forma de 

análise dos resultados obtidos. 

 
 
4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 
 

4.1.1 Palestras e cursos 

 

Foram transcritos as palestras e os cursos realizados por Lelé na USP.  No ano de 1999, 

ele realizou na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), uma palestra intitulada 

“Arquitetura Brasileira: Percurso de um arquiteto” e durante os dias 01 a 04 de julho de 2003, 

nesta mesma escola, Lelé e Severiano Porto ministraram o curso “Arquitetura, Estrutura e 

Construção”. Além disso, em agosto de 2006, o arquiteto ministrou, na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, o curso “Lelé na FAU”. Durante esses cursos, Lelé apresentou 

grande parte de sua produção arquitetônica, em especial dos hospitais Sarah, que 

constituiu um importante e vasto material, utilizado nas etapas posteriores. 

 

4.1.2 Pesquisas de campo 

 

Foi realizado um levantamento de materiais sobre a vida e a obra do arquiteto Lelé 

através de consultas ao seu acervo pessoal e visitas aos estudos de caso. Foram realizadas 
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viagens as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Brasília para pesquisas de campo, 

buscando um maior entendimento sobre os aspectos projetuais, construtivos e climáticos 

dos edifícios estudados. Durante a pesquisa de campo, foi realizado um levantamento 

fotográfico nos hospitais estudados. As imagens são importantes fontes para a 

fundamentação da pesquisa através de sua análise iconográfica e ilustram as descrições e 

análises realizadas ao longo deste trabalho. O detalhamento desse levantamento encontra-

se no anexo 8.4. 

 

4.1.3 Entrevistas 

 

A partir da afirmação de Lelé: “[...] O trabalho do arquiteto é essencialmente em 

equipe. Creio que pensar o arquiteto como profissional solitário é um equívoco total [...]” 

(LIMA24, 2007 apud RONCONI et al., 2007, p.12), foram realizadas entrevistas com o próprio 

arquiteto e com os profissionais que trabalharam ou trabalham com ele na Rede Sarah, 

buscando informações tanto sobre a concepção dos projetos, como sobre o desempenho 

das soluções passivas de conforto.  

As entrevistas foram semi-estruturadas abertas e conforme as respostas fornecidas 

foram necessárias algumas complementações nas informações. A relação das perguntas 

iniciais para cada entrevistado se encontra no anexo 8.5. É importante ressaltar que todas as 

entrevistas foram gravadas e transcritas para gerar um banco de informações, e os 

entrevistados autorizaram a publicação dos resultados. A seguir, na tabela 3 são 

apresentados os profissionais entrevistados, a função de cada um, o interesse pelas 

entrevistas, o local, o dia, a hora e a duração de cada entrevista.  

 

 

 

 

                                                           
24 LIMA, J. F. (2007). João Filgueiras Lima - Lelé: entrevista [jun. 2007]. Entrevistador: Reginaldo Ronconi e Denise 
Duarte. Revista do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, n. 21, p. 10-23, 
jun. 
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Tabela 3: Entrevistas realizadas 
Nome Função Objetivo/interesse pela entrevista Local Dia Hora Duração 

Adriana 
Filgueiras Lima 

Arquiteta 

Responsável por coordenar e 
executar a obra do Sarah – Rio. 
Trabalhou durante um ano na 
manutenção desse edifício. 

Sarah – Rio 
de Janeiro 

(RJ) 
04/08/10 14h30 3h 

Dr. Aloysio 
Campos da 
Paz Junior 

Médico 

Presidente do conselho de 
Administração da Rede Sarah e 
Cirurgião-Chefe da Associação 
das Pioneiras Sociais. Foi um dos 
grandes idealizadores da Rede.  

Sarah – 
Brasília 
Centro 
(DF) 

25/06/09 14h00 50 min 

Beatriz Secco 
Arquiteta e 
paisagista 

Trabalha com Lelé desde 1979, 
sendo responsável pelo 
paisagismo da maioria dos 
hospitais da Rede, inclusive dos 
edifícios de Salvador e do Rio.  

Via e-mail 

22/01/09 16h19 ------- 

Beatriz Secco 15/01/10 12h41 ------- 

Denise Freire 
Menicucci 

Arquiteta 

Iniciou a parceria com Lelé na 
Faec (1988). Em 1994 começou a 
trabalhar no CTRS. Trabalhou nos 
setores de planejamento, 
expedição e acompanhamento 
de obras. Atualmente, trabalha 
na manutenção dos prédios que 
o CTRS construiu, destacando-se 
os edifícios da Rede Sarah.  

CTRS – 
Salvador 
(BA) 

18/03/10 9h30 50 min 

George 
Raulino 

Engenheiro 
mecânico 

Trabalha com Lelé desde 1980 e 
acompanhou, desde o princípio, 
a evolução desses edifícios. 

Estermic – 
Brasília (DF) 

23/06/09 9h00 2h10min 

Haroldo 
Pinheiro 

Arquiteto 

Começou a trabalhar com Lelé 
ainda como estudante, em 1975, 
trabalhando no projeto do Sarah 
– Brasília (centro). Teve uma 
participação mais intensa no 
hospital de Salvador, 
acompanhando toda a fase de 
projeto e coordenando a 
execução desse hospital.  

Escritório – 
Brasília (DF) 

25/06/09 16h00 3h 

João Filgueiras 
Lima, Lelé 

Arquiteto 

Também foi um dos idealizadores 
da Rede Sarah e é o responsável 
pelo projeto arquitetônico e 
coordenação geral dos hospitais 
Sarah. É responsável também 
pela execução e manutenção 
desses edifícios.  

CTRS – 
Salvador 
(BA) 

18/11/08 14h30 1h40min 

Instituto 
Habitat – 
Salvador 
(BA) 

16/03/10 14h30 1h30min 

José Fernando 
Minho 

Arquiteto 
Trabalha com Lelé desde 1980, 
acompanhando a evolução de 
todos os hospitais.  

Instituto 
Habitat – 
Salvador  

19/03/10 8h00 35min 

Neuton 
Bacelar 

Arquiteto 
Participou da execução do Sarah 
– Salvador e é responsável pela 
manutenção desse edifício. 

Sarah – 
Salvador 
(BA) 

20/11/08 14h30 1h17min 

Roberto 
Vitorino 

Engenheiro 
civil 

Trabalha com o Lelé desde 1979. 
Coordenou e concebeu os 
projetos de estrutura do CTRS, 
sendo responsável pelo projeto 
estrutural dos hospitais Sarahs. 

Escritório – 
Salvador 
(BA) 

19/11/08 9h00 2h18min 

Valéria Cabral Diretora 

Responsável pela Fundação 
Athos Bulcão desde a sua 
criação em 18/12/1992. Conviveu 
muito com o artista plástico e 
convive até hoje com Lelé, que é 
o responsável pelo projeto da 
nova sede da Fundação Athos.  

Fundação 
Athos 

Bulcão – 
Brasília (DF) 

26/06/09 15h00 1h 



104 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

4.2 ANÁLISE QUALITATIVA 
 

Essa análise é baseada na leitura dos projetos escolhidos e é realizada através dos 

materiais adquiridos no levantamento de dados, tendo como complemento a literatura 

especializada. 

Primeiramente, foi realizada uma análise das características climáticas das cidades de 

Salvador e do Rio de Janeiro, abordando sua localização no território brasileiro, os dados 

sobre temperatura, ventos dominantes, nebulosidade, radiação solar e as possíveis 

recomendações para esses climas.  Posteriormente, realizou-se a análise da localização e 

da implantação do edifício, em conjunto com a avaliação do microclima de cada 

obra.  Aspectos como exposição do edifício ao sol e aos ventos, obstruções próximas, 

vegetações, topografia, entre outros, foram avaliados. 

Em seguida, foram analisados os edifícios enfocando as diretrizes projetuais e o partido 

arquitetônico. Após essa avaliação, foram destacados o sistema construtivo e os materiais 

utilizados na cobertura, por ser a face do edifício mais exposta à radiação solar direta, 

tendo como auxílio à NBR 15220. Apesar dessa norma ser específica de habitações, ela 

possui valores de condutividade de diversos materiais que possibilita o estudo da resistência 

e da transmitância térmica dos elementos construtivos. Com relação aos dados de 

absortância e refletância da cobertura, utilizaram-se os dados de Dornelles (2008), por serem 

valores mais atuais e melhores detalhados. 

Além dessa norma, existe o Relatório Técnico de Qualidade (RTQ) para edifícios 

comerciais, de serviços e públicos, que também fornece parâmetros, como a transmitância 

térmica. De qualquer forma, os projetos do Lelé se diferenciam de qualquer projeto padrão, 

tanto pela dimensão quanto pelas soluções projetuais, sendo difícil a sua análise através 

dessas normas. Edifícios muito distintos de um formato padrão acabam não seguindo o 

método prescritivo, podendo ser analisado por simulação computacional. Assim, uma 

melhor avaliação de edifícios como os hospitais Sarah, certamente seria através de 

simulações e não pelo método prescritivo. Diante disso, o objetivo desse item é o 
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conhecimento de alguns parâmetros que influenciam no desempenho da cobertura dos 

edifícios estudados. 

Por último, foram analisadas as estratégias de conforto utilizadas por meio da 

caracterização e da identificação dos sistemas de ventilação e iluminação naturais.  Foram 

observados fatores referentes à insolação dos edifícios como: orientação, tipo das aberturas 

- em especial os sheds que são os elementos principais utilizados pelo arquiteto em seus 

projetos -, e os dispositivos utilizados para barrar o sol (brises, beirais, varandas, e obstruções 

externas). Utilizaram-se como ferramentas as cartas solares referentes às latitudes dos locais 

e as máscaras de sombra, com o objetivo de avaliar a incidência solar nas fachadas, a 

penetração do sol através das aberturas e das superfícies transparentes e a eficiência dos 

protetores solares.  

 

4.3 ANÁLISE QUANTITATIVA 
 

Essa análise é de grande importância para complementar a análise qualitativa, 

buscando, através de parâmetros quantitativos, um maior entendimento da eficiência das 

estratégias de conforto térmico e ventilação natural. Além disso, é abordada, de maneira 

secundária, a eficiência das estratégias de iluminação natural. 

 

4.3.1 Medições in loco 

 

Devido à distância geográfica dos estudos de caso, as medições foram realizadas em 

um único período do ano (março de 2010 em Salvador e junho de 2010 no Rio de Janeiro). 

O critério adotado para a realização dessas medições foi o monitoramente dos edifícios nos 

meses mais quentes do ano. Isso foi possível em Salvador, no entanto, no Rio de Janeiro não 

foi possível devido a problemas operacionais25. Nessa etapa foram realizadas medições das 

variáveis ambientais temperatura, umidade e velocidade do vento e dos níveis de 

iluminância, que serão detalhadas a seguir. 
                                                           
25 Foi necessário aguardar a finalização da instalação dos ventiladores no piso técnico para o sistema de 
ventilação natural. Além disso, não seria possível a realização dessas medições em um período de verão, com 
temperaturas muito altas, pois o ar condicionado é mantido ligado. 
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4.3.1.1 Variáveis ambientais 
 

Foram efetuadas as medições de três fatores ambientais que influem na sensação de 

conforto térmico: temperatura de bulbo seco (TBS), umidade relativa e velocidade do ar. 

As medições de temperatura e umidade do ar foram realizadas internamente e 

externamente nos edifícios. Os ambientes escolhidos para a avaliação foram aqueles que 

possuem uma maior permanência dos usuários. A figura 79 mostra onde foram instalados os 

equipamentos no hospital de Salvador. Foram dispostos sete pontos de medições em 

ambientes internos, um ponto externo para referência das condições ambientais externas e 

um ponto nas galerias subterrâneas. O ponto 1 foi localizado na varanda interna, onde os 

pacientes realizam atividades de tratamento e lazer; os pontos 2 e 3, na enfermaria interna; 

os pontos 4 e 5, na enfermaria externa, que possui acesso a varanda; o ponto 6, na sala de 

fisioterapia; e o ponto 7, na sala de espera e recepção do hospital. O ponto 8 foi localizado 

externamente na varanda, e o ponto 9 dentro das galerias subterrâneas. Para uma análise 

mais detalhada da ventilação natural nesse edifício, escolheram-se a enfermaria externa e 

a interna, situadas nas extremidades do edifício principal. 

 
 
 

Figura 79: Pontos onde foram instalados os equipamentos de medição de temperatura e 
umidade, e dos ambientes onde foram realizadas as medições de ventilação natural no 

Sarah - Salvador (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora, 2010) 
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Ambientes de medição da ventilação natural 
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A figura 80 mostra onde foram instalados os equipamentos no hospital do Rio de 

Janeiro. Foram dispostos seis pontos de medições nos ambientes internos, um ponto externo 

para referência das condições ambientais externas e um ponto no pavimento técnico. O 

ponto 1 foi localizado externamente, entre os jardins; os pontos internos 2 e 3, na enfermaria; 

o ponto 4, no ginásio de atividades; o ponto 5, no apartamento individual localizado no 

andar superior; o ponto 6, na sala de espera, próximo ao jardim interno; o ponto 7, na sala 

de fisioterapia; e o ponto 8, no pavimento técnico. Para uma análise mais detalhada da 

ventilação natural nesse hospital, escolheu-se uma enfermaria e o ginásio de atividades, 

localizadas na extremidade e no centro do edifício, respectivamente. 

 
 
 
 

Figura 80: Pontos onde foram instalados os equipamentos de medição de temperatura e 
umidade, e dos ambientes onde foram realizadas as medições de ventilação natural no 

Sarah – Rio de Janeiro (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora, 2010)  
 

Para medição da temperatura e da umidade do ar, foram utilizados como 

equipamentos quatro registradores de temperatura e umidade da marca Testo, modelo 175-

H1, com escala de medição de temperatura entre 35°C e 70°C e precisão de ± 0,5°C e 

escala de medição de umidade entre 0% e 100% e precisão de ±3% (figura 81). Além disso, 
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utilizaram-se também cinco sensores do tipo HOBO RH/temp, fabricados pela empresa 

Onset Computer Corporation, com escala de medição de temperatura entre -20°C a +70°C 

e precisão de ± 0,7°C e escala de medição de umidade de 25% a 95% e precisão de 5% 

(figura 82). Foram utilizados os mesmos equipamentos nas medições dos fatores internos e 

externos. No entanto, para que não haja interferência nas medições, os equipamentos 

externos foram localizados em um ponto protegido da radiação solar direta e da chuva. 

Além disso, todos os equipamentos foram colocados dentro de um recipiente de alumínio 

polido, que é um material com baixa emissividade e com furos na lateral para a circulação 

do ar (figura 83). 

  
Figura 81: Registrador de temperatura e umidade 

modelo 175-H1 (Acervo da autora, 2010) 
Figura 82: HOBO RH/Temp (Acervo da 

autora, 2010) 
 

 
Figura 83: Equipamento externo no Sarah – Rio nos recipientes de proteção (Acervo da 

autora, 2010) 
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As medições de temperatura e umidade do ar foram realizadas das 08h00min às 

18h00min, em intervalos de 15 minutos, durante três dias em cada edifício. Os pontos de 

medição foram dispostos dentro da zona de atividade dos usuários, na altura de 0,80m a 

partir do piso, altura referente ao paciente deitado na cama-maca.  

As medições da velocidade do vento também foram realizadas internamente e 

externamente aos edifícios. Como a velocidade e a direção do vento são dados variáveis, 

a ventilação por meios naturais em um edifício também varia a todo o momento. Deste 

modo, o ideal é fazer medições em diversos pontos simultaneamente, e não em um único 

ponto interno representativo do ambiente. No entanto, devido ao número restrito de 

equipamentos disponíveis para serem utilizados nesta pesquisa (dois registradores da 

velocidade dos ventos) localizou-se um equipamento no ambiente interno e o outro no 

espaço externo, para ter um ponto de referência externo. No entanto, apesar do número 

reduzido de pontos internos, foi alternada a localização desses pontos em cada dia de 

medição, com a finalidade de se obter a velocidade interna do ar em vários pontos dos 

ambientes e, consequentemente, uma melhor representação da ventilação natural. Já o 

ponto externo de medição da velocidade do vento (P1), durante os três dias de medição, 

foi localizado no mesmo local, para se ter a mesma referência externa nos três dias.   

Para o hospital de Salvador, o ponto externo (P1) foi localizado no solário da 

enfermaria, no sentido dos ventos dominantes nordeste. Com relação aos pontos internos, 

no primeiro dia o equipamento foi localizado no meio das enfermarias; no segundo, ao 

fundo da enfermaria, e no último, próximo às saídas de ar, afastado da parede em 

aproximadamente 0,50 cm (figura 84).  
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Figura 84: Indicação dos locais onde foram instalados os equipamentos de medição da 
velocidade do vento no Sarah - Salvador 

 

No hospital do Rio de Janeiro, o ponto externo (P1) também foi localizado no 

sentindo dos ventos dominantes, em um ponto afastado e livre de possíveis obstruções dos 

edifícios vizinhos. Já os pontos internos, no primeiro dia, o equipamento foi localizado no 

meio da enfermaria e no início do ginásio de atividades; no segundo dia, no fundo da 

enfermaria e no centro do ginásio de atividades; e no terceiro, próximo às saídas de ar das 

enfermarias e no fundo do ginásio de atividades (figura 85).  

Para medir a velocidade do ar, foi utilizado o sensor de esfera quente de 3mm da 

marca Testo, modelo 0635 1549, o qual tem escala de medição entre 0m/s e 20m/s, 

conectado no registrador multifunção da marca Texto, modelo 445 (figura 86). Os 

equipamentos dispostos na parte externa também foram protegidos da radiação solar 

direta e das chuvas. 
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Figura 85: Indicação dos locais onde foram instalados os equipamentos de medição da 
velocidade do vento no Sarah - Rio 

 

 
Figura 86: Registrador multifunção Testo e sensor de esfera quente (Acervo da autora, 2010) 

 

As medições da velocidade do vento foram realizadas em intervalos de 10 segundos, 

por cerca de uma ou duas horas, alternando períodos da manhã e da tarde, durante 3 dias 
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pontos de medições foram dispostos dentro da zona de atividade dos usuários, a uma altura 

de 0,80m a partir do piso.  

As localizações dos pontos foram adequadas com o funcionamento do hospital e os 

equipamentos foram previamente testados antes de serem utilizados na pesquisa. Após as 

medições, os dados foram descarregados em um computador, armazenados e analisados.  

Além das medições in loco, para uma leitura adequada dos resultados adquiridos 

nessa etapa, foi necessário realizar uma caracterização detalhada dos ambientes 

analisados, como: quantidade de pessoas no ambiente; mobiliários; quantidade de 

luminárias, tipos de lâmpadas e se permanecem acesas durante o dia; tipo e tamanho das 

esquadrias; presença de ar condicionado ou ventiladores e se permanecem ligados; 

material e cor dos componentes dos edifícios, entre outros aspectos, além de uma breve 

caracterização do clima externo durante os dias de medição.  

 

4.3.1.2 Níveis de iluminância 
 

Foram efetuadas medições in loco dos níveis de iluminância a fim de analisar a 

distribuição da luz natural nos ambientes internos. Utilizou-se, como equipamento, um 

luxímetro da marca Instrutherm, modelo LX–107 light meter (figura 87), com uma escala de 

medição de 0 a 100.000 lux em 3 faixas.   

 
Figura 87: Luxímetro LX-107 light meter (Acervo da autora, 2010) 
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As medições foram baseadas nas recomendações presentes na NBR 15215 (2005): 

Iluminação natural, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Essa norma indica 

quais os procedimentos necessários de medições de iluminância em ambientes reais, para 

que se tenha uma avaliação mais precisa. Além disso, possibilita o cálculo do número 

mínimo de pontos necessários para a medição dos níveis de iluminância nos ambientes 

internos.  

De acordo com a NBR 15215-4 (2005, p.5), em função da variação frequente das 

condições do céu ao longo do dia e do ano, para se adquirir valores mais precisos de níveis 

de iluminação, devem ser realizadas medições em diferentes épocas do ano e em 

diferentes horas do dia. Em condições que não seja possível a medição da iluminação 

natural ao longo do ano, recomenda-se medir a iluminância nas condições de céu mais 

representativas, que seria um dia próximo do solstício de verão e um dia próximo ao solstício 

de inverno. No entanto, devido à distância dos estudos de caso, as medições foram 

realizadas durante um dia em cada obra e em dois horários diferentes ao longo do dia: de 

manhã e a tarde26. Foi medida a iluminância externa de referência horizontal na condição 

mais desobstruída possível, sendo o sensor protegido da incidência direta dos raios solares. 

Os ambientes escolhidos para a análise da iluminação natural foram as enfermarias, 

por serem locais de grande permanência dos pacientes. Conforme a NBR 15215 (2005), foi 

realizado o cálculo do índice local (k), que determina o número mínimo de pontos a serem 

medidos para caracterizar o ambiente adequadamente. O plano de trabalho adotado nas 

medições também foi 0,80m a partir do piso. No caso do hospital de Salvador, tanto a 

enfermaria interna quanto a externa tem um valor de K= 1,90, que equivale a 16 pontos. 

Para construir a malha de pontos, devem-se evitar pontos muito próximos das paredes, 

sendo recomendado um afastamento mínimo de 0,50m, e sempre que possível, deve-se 

dividir o ambiente em áreas iguais, com formato próximo a um quadrado. A seguir, 

encontra-se a planta da enfermaria com a malha de pontos (figura 88). 

                                                           
26 No Sarah - Salvador, essas medições foram realizadas em março de 2010 e no Sarah – Rio em fevereiro de 2009, 
quando a construção do hospital estava na fase de conclusão.  
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Figura 88: Enfermaria do Sarah – Salvador, com os pontos de medição 

 

Já para a enfermaria do hospital do Rio de Janeiro, tem-se um valor de K= 2,35, que 

equivale a 25 pontos. Na figura 89, encontra-se a distribuição dos pontos de medição. 

 
Figura 89: Enfermaria do Sarah - Rio de Janeiro, com os pontos de medição 

 

No hospital do Rio de Janeiro, além da enfermaria, foi medido o nível de iluminância 

em um apartamento individual, devido à inexistência dos tetos basculantes de 

policarbonato translúcido e das aberturas dos sheds. O fechamento da cobertura é 

composto por forro metálico. Nesse caso, K = 0,97 que equivale a 9 pontos, sendo a malha 

representada na figura 90. 
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Figura 90: Apartamento individual do hospital do Rio de Janeiro, com os pontos de medição 

 

4.3.2 Ensaios no túnel de vento 

 

Para finalizar, foram construídas maquetes físicas e realizados ensaios no Túnel de 

Vento de Camada Limite Atmosférica da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 

com a finalidade de avaliar a eficiência da orientação e da geometria dos sheds, com 

relação à ventilação natural.  

 
4.3.2.1 O túnel de vento 

 

Para a realização dessa etapa, foi utilizado o túnel de vento de camada limite 

atmosférica do Laboratório de Conforto Ambiental e Física Aplicada da Faculdade de 

engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas – 

Unicamp27 (figura 91). 

 
Figura 91: Túnel de vento da Unicamp (Acervo da autora, 2010) 

                                                           
27 Esse equipamento foi construído através de um projeto em conjunto da Unicamp com a EESC/USP, financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, cujo título é: “Túnel de vento de camada 
limite atmosférica: calibração e ensaios de aberturas em edificações utilizando modelos reduzidos”.   
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As dimensões da seção de ensaio desse túnel de vento são de 0,9m de largura por 

0,8m de altura, totalizando uma área da seção transversal de 0,72m2. A velocidade máxima, 

com a câmara de ensaios livre é de 20m/s. A maquete de ensaio deve obstruir até 7% da 

área transversal, ou seja, a área frontal da maquete, perpendicular ao vento, deve ter no 

máximo 0,05m2. Na direção horizontal ao longo do túnel, não há restrições com relação às 

dimensões.  

Dentro do túnel, a turbulência é gerada com uma superfície rugosa e gradiente de 

pressão nulo, devido à necessidade de gerar uma camada limite turbulenta. O crescimento 

da camada limite deve ser acelerado artificialmente com dispositivos posicionados dentro 

do túnel28(figuras 92 e 93).  

  
Figuras 92 e 93: Vista frontal e posterior da placa composta por tubos de PVC para simular 

a turbulência, respectivamente (Acervo da autora, 2010) 
 

Através dos ensaios no túnel de vento de camada limite atmosférica é possível 

reproduzir, na seção de ensaio, condições semelhantes às que ocorrem no ambiente 

atmosférico. Além disso, os seus resultados ressaltam como as mudanças arquitetônicas 

ocorridas ao longo dos anos influenciam na obtenção de uma ventilação natural mais 

eficiente. 

 

4.3.2.2 Confecção das maquetes 
 

Os módulos do Sarah de Salvador e do Rio para a construção das maquetes, foram 

escolhidos com base nas dimensões exigidas pela seção de ensaio do túnel.  

                                                           
28 Os dispositivos de geração de turbulência para os ensaios em questões foram confeccionados com tubos de PVC 
pelo Dr. Edson Matsumoto, em sua pesquisa de pós-doutorado, e posicionados dentro do túnel de vento. 
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Com relação ao Sarah de Salvador, escolheu-se como módulo uma das enfermarias 

coletivas, juntamente com o solário externo. A escolha se deu, primeiramente, porque as 

enfermarias e as galerias de captação do ar estão orientadas para o nordeste, que é a 

direção predominante dos ventos (figuras 94 e 95). Segundo, como os sheds possuem dois 

tamanhos diferentes e se repetem ao longo de todo hospital, foi escolhido um módulo no 

qual as diferentes geometrias dos sheds estão presentes (figura 96). 

 

 
Figura 94: Módulo selecionado do hospital de Salvador (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela 

autora) 
 
 
 

 
Figura 95: Planta do módulo do Sarah - Salvador (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora) 
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Figura 96: Corte do módulo do Sarah - Salvador (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora) 

 

Esse módulo exigiu alguns cuidados na sua confecção. Cada galeria ventila duas 

enfermarias paralelas. Diante disso, como foi executada somente uma enfermaria, reduziu-

se o tamanho da galeria pela metade, para não ocorrer alterações nos resultados em 

função do fluxo de ar que entra por elas. Além disso, a galeria possui continuidade até o 

final do edifício. No modelo, optou-se por fechá-la no fundo, pois a continuidade dela não 

influenciaria no modelo, uma vez que a enfermaria ensaiada se encontra na parte frontal e 

no sentido dos ventos dominantes. Maiores informações sobre a construção de maquetes 

para ensaios no túnel de vento podem ser adquiridas através de Barlow et. al. (1999). 

O modelo reduzido do hospital de Salvador, foi construído na escala 1:40. As 

dimensões do módulo em escala real e do modelo reduzido se encontram na tabela 4.  

Tabela 4: Dimensões do módulo do hospital de Salvador 
Escala 1:40 

 Dimensões originais (m) Dimensões do modelo (m) 
Altura 8,69 0,22 
Largura 8,84 0,22 
Comprimento 20,17 0,50 
Área da seção de ensaio (m2) 0,72 
Área frontal do modelo (m2) 0,048 
Obstrução da seção de ensaio (%) 6,67 

 

Com relação ao Sarah - Rio, o módulo possui a largura de uma das enfermarias e o 

comprimento total do bloco de internação e reabilitação, abrangendo o ginásio de 

atividades e os apartamentos individuais (figura 97 e 98). Como os sheds possuem 

geometrias e tamanhos variados e, nesse caso, suas aberturas estão voltadas para 

barlavento e sotavento, selecionou-se um módulo que abrangesse a cobertura completa. 

Além disso, os forros basculantes e curvos intermediários, que influenciam na ventilação 

natural, também estão presentes na maquete (figura 99).  

Galerias 

Entrada de ar Solário Enfermaria 

Sheds maiores Shed menor 



119 

4. Metodologia 

 

 
Figura 97: Módulo selecionado do hospital do Rio de Janeiro (Acervo CTRS, 2008, adaptado 

pela autora) 

Figura 98: Planta do módulo do Sarah do Rio de Janeiro (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela 
autora) 

 
 

 
Figura 99: Corte do módulo do Sarah do Rio de Janeiro (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela 

autora) 
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O modelo reduzido do hospital do Rio de Janeiro, foi construído na escala 1:55. As 

dimensões do módulo em escala real e do modelo reduzido se encontram na tabela 5.  

Tabela 5: Dimensões do módulo do hospital do Rio de Janeiro 
Escala 1:55 

 Dimensões originais (m) Dimensões do modelo (m) 
Altura 21,25 0,39 
Largura 7,17 0,13 
Comprimento 56,95 1,04 
Área da seção de ensaio (m2) 0,72 
Área frontal do modelo (m2) 0,050 
Obstrução da seção de ensaio (%) 7 

 

Após definidos os módulos e a escala, planificaram-se todas as partes da maquete 

no AutoCAD. As maquetes foram construídas utilizando-se como material o acrílico, para 

facilitar a visualização durante os ensaios. As peças em acrílico foram cortadas no 

Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção, da Faculdade 

de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (LAPAC/FEC) da Unicamp (figura 100). 

 
Figura 100: Corte das peças no Laboratório de Automação e Prototipagem da Unicamp 

(Acervo da autora, 2010) 
 

Em seguida, construíram-se as maquetes, com os detalhes necessários: sheds, brises, 

galerias, tetos intermediários e os dutos entre as divisórias, conforme as figuras 101 a 104. 

  
Figura 101: Maquete do Sarah de 
Salvador (Acervo da autora, 2010) 

Figura 102: Detalhe dos dutos de 
ventilação (Acervo da autora, 2010) 
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Figura 103: Maquete do Sarah do Rio de 

Janeiro (Acervo da autora, 2010) 
Figura 104: Detalhe dos brises externos 

(Acervo da autora, 2010) 
 
 
4.3.2.3 Ensaios de velocidade do vento 
 

Através dos ensaios no túnel de vento, parâmetros importantes para o estudo da 

ventilação natural são determinados, como velocidade e pressão. Para esta pesquisa foram 

realizados ensaios de velocidade. Para medir a velocidade interna e externa do vento nas 

maquetes, foram utilizados como equipamentos seis anemômetros de fio quente da marca 

Dantec, modelo Multichannel 54N81 (OWER e PANKHURST, 1977), cuja faixa de velocidade 

do sensor de referência para calibração é de 0,2 a 30 m/s (figura 105). 

 
Figura 105: Sensores miniaturas do anemômetro de fio quente (Acervo da autora, 2010) 

 

Os ensaios de velocidade foram realizados para as frequências de 60, 124, 207, 290, 

373, 456, 539, 622 e 705rpm. As frequências representam o número de voltas que o motor e a 

hélice executa por segundo (Hz), e estão relacionadas com a velocidade do ar dentro do 

túnel de vento. As velocidades no túnel são as obtidas para o sensor 1. 



122 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

Foram instalados quatro sensores miniaturas do anemômetro de fio quente no interior 

das maquetes, através de furos na parte inferior. Três sensores foram localizados em pontos 

centrais, na direção longitudinal em relação ao vento incidente na edificação (P2, P3 e P4), 

e um sensor, próximo às saídas de ar nas paredes (P5). Todos os sensores internos foram 

posicionados a uma altura de 0,80m a partir do piso. Na parte externa da maquete, dois 

sensores foram instalados. Para medir a velocidade do vento antes de atingir o modelo 

físico, um sensor foi localizado na parte frontal da maquete, a uma distância equivalente a 

8m da fachada do hospital, a uma altura de 6m do solo (P1). Assim, tem-se o valor do 

escoamento não perturbado.  Por último, para ter conhecimento do valor da velocidade do 

vento próxima aos sheds, um sensor foi instalado a 1m acima do shed (P6) (figura 106 e 107).  

Buscando-se analisar a orientação e a geometria dos sheds do Sarah de Salvador e do 

Rio, foram realizadas duas possibilidades de ensaios de velocidade para cada 

modelo.  Primeiramente, ensaiaram-se as maquetes nas condições reais, ou seja, os sheds 

do Sarah - Salvador funcionando como extrator e os do Sarah - Rio funcionando como 

captador. Em um segundo momento, inverteram-se as maquetes e a função dos sheds, a 

fim de analisar se esses dispositivos funcionam melhor como captadores ou extratores 

(figuras 108 e 109). A numeração dos pontos na posição invertida permaneceu a mesma. 

 

 
Figura 106: Localização dos pontos medidos no Sarah de Salvador – valores em metros na 

planta e no corte, respectivamente. (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora). 
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Figura 107: Localização dos pontos medidos no Sarah do Rio de Janeiro – valores em metros 

na planta e no corte, respectivamente. (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora). 
 

(a) (b) 
Figura 108: Sarah de Salvador instrumentado dentro do túnel: (a) posição real e (b) posição 

invertida (Acervo da autora, 2010) 

(a) (b) 
Figura 109: Sarah do Rio de Janeiro instrumentado dentro do túnel: (a) posição real e (b) 

posição invertida (Acervo da autora, 2010) 
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É importante ressaltar que foi avaliada nos modelos a ventilação cruzada vertical 

(efeito chaminé), devido ausência da ventilação cruzada horizontal. Isso ocorre pelo partido 

de Lelé, de sempre priorizar esse tipo de ventilação nos hospitais Sarah. Além disso, os 

ensaios foram executados com todas as esquadrias abertas.  

Tanto a etapa de planejamento quanto à de execução dos ensaios foi desenvolvida 

em conjunto com a Unicamp e foi auxiliada pelo Dr. Edson Matsumoto. Nessa mesma linha 

de ensaios de modelos reduzidos no túnel de vento, para avaliar a eficiência da ventilação 

natural, podem ser consultados: MOSCOSO (2010), MATOS (2010) e MEDINILHA et. al. (2010).  

 

4.4 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A análise qualitativa foi realizada através de uma comparação entre os edifícios de 

Salvador e do Rio de Janeiro. Essa análise foi baseada nas pesquisas de campo e nas 

entrevistas, tendo como complemento a literatura especializada. A eficácia das estratégias 

de conforto propostas por Lelé foi avaliada, a fim de identificar a sua real contribuição para 

o conforto térmico, e a evolução que ocorreu ao longo desses anos.  

Para avaliar o desempenho térmico de uma edificação, através da interpretação 

dos dados de temperatura e umidade, devem ser estabelecidos parâmetros de análise, 

onde se obtêm valores de referência. Neste trabalho, foi utilizada a ANSI/ASHRAE Standard 

55-2004 denominada “thermal enviromental conditions for human occupancy”. O critério da 

ASHRAE fornece os intervalos das temperaturas internas consideradas confortáveis, de 

acordo com a temperatura externa encontrada, permitindo verificar se os ambientes 

encontram-se dentro do intervalo aceitável de temperatura.  

O objetivo da ANSI/ASHRAE Standard 55-2004 é especificar as combinações de 

fatores ambientais térmicos e fatores pessoais que produzem condições ambientais térmicas 

aceitáveis para a maioria dos ocupantes dentro do espaço.  O critério dessa norma foi 

elaborado para a avaliação térmica de ambientes e especifica as condições em que uma 

fração de ocupantes considera o ambiente termicamente aceitável. 
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Conforto térmico é definido como a condição da mente que expressa satisfação 

com o ambiente térmico e é analisado por avaliação subjetiva. Devido ao fato de existir 

grandes variações, tanto psicológicas quanto fisiológicas, de pessoa para pessoa, é difícil 

satisfazer a todos dentro de um mesmo espaço, uma vez que as condições ambientais 

requeridas para a obtenção de conforto não são as mesmas para todas as pessoas. O 

gráfico 1 determina as condições térmicas aceitáveis para espaços condicionados 

naturalmente, onde estas condições são reguladas pelos ocupantes através de aberturas.  

 
 

Gráfico 1: Intervalos de temperatura interna aceitáveis para espaços condicionados 
naturalmente (Adaptador de ASHRAE Standard, 2004, p.10) 

 

O gráfico é baseado em um método adaptativo de conforto térmico e está 

relacionado com a temperatura operativa. Diante disso, é necessário medir a temperatura 

de globo nos ambientes e a partir disso, calcular a temperatura radiante, pois a temperatura 

operativa é uma média ponderada entre a temperatura do ar e a temperatura radiante. No 

presente trabalho, mediu-se unicamente a temperatura do ar, pois como nos ambientes 

monitorados não existiam grande fontes radiantes, pode-se considerar a temperatura 

radiante média igual à temperatura do ar. Deste modo, considerando essas temperaturas 

iguais, a temperatura operativa será igual à temperatura do ar. 

Temperatura externa média do ar (°C) 
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90% limite de aceitabilidade 

80% limite de aceitabilidade 
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Através desse gráfico, podem-se determinar intervalos de temperaturas internas 

aceitáveis, havendo a possibilidade de adoção de dois intervalos de temperatura: 1) com 

limite de 80% de aceitabilidade (destinado a aplicações típicas) e 2) com limite de 90% de 

aceitabilidade (deve ser utilizado quando se deseja um padrão mais elevado de conforto 

térmico). Para esse método, são necessários dados mensais de temperatura externa do 

local, não sendo requeridos dados de umidade ou velocidade do ar. Foram utilizadas as 

médias mensais da temperatura externa medida no local, e o limite recomendado adotado 

foi de 80% de aceitabilidade dos usuários de um espaço. Foram calculados os valores da 

temperatura interna recomendada. Para o limite superior e inferior da temperatura interna, 

utilizaram-se as seguintes equações, respectivamente: 

 

Temp. interna = [3(Temp. externa) + 215]/10       Temp. interna = [3(Temp. externa) + 145]/10 

 

Para analisar os dados de ventilação natural, foram utilizados alguns parâmetros 

obtidos na literatura especializada. Esses parâmetros são de grande importância para 

complementar a análise dos dados de ventilação natural, em conjunto com a relação 

estabelecida em porcentagem do aproveitamento dos ventos externos nos ambientes 

internos. Selecionaram-se parâmetros estabelecidos por autores de grande renome na área 

do conforto ambiental e principalmente da ventilação natural. 

A escala de Olgyay (1998) apresenta os efeitos da corrente de ar sobre os usuários. O 

movimento de ar afeta diretamente nossa sensação térmica, não diminuindo a 

temperatura, mas provocando uma sensação de resfriamento devido à perda de calor por 

convecção, que aumenta a evaporação do corpo. À medida que o movimento do ar 

aumenta, o limite superior do conforto também se eleva. Os limites convenientes da 

velocidade do vento se encontram definidos segundo seus efeitos sobre os seres humanos. A 

tabela 6 apresenta os efeitos da velocidade do vento sobre os seres humanos.  
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Tabela 6: Efeitos da velocidade do vento sobre os seres humanos29 (OLGYAY, 1998, p.20) 
Velocidade do ar (m/s) Efeito sobre os seres humanos 
Até 0,25m/s Despercebido 
De 0,25m/s até 0,50m/s Agradável 
De 0,50m/s até 1,0m/s Geralmente agradável, mas sua presença é constantemente 

sentida 
De 1,0m/s até 1,5m/s De pouco incômodo a muito incômodo 
Acima de 1,5m/s Exige medidas corretivas se quisermos manter um elevado nível 

de saúde e eficiência 
 

Evans e Schiller (1994) elaboraram uma tabela, considerando a escala de Beaufort, 

com a velocidade do vento e também com o impacto que ela exerce sobre o homem, os 

edifícios e a vegetação. A tabela 7 exemplifica esses dados. 

Tabela 7: Velocidade do vento e seu impacto30 (EVANS; SCHILLER, 1994) 
Escala de Beaufort Velocidade do ar (m/s) Impacto sobre o homem 
0 - Calma 0 – 0,5 Sem sensação de resfriamento. 
1 – Ar ligeiro 0,6 – 1,5 Movimento perceptivo para o efeito do 

resfriamento. 
2 – Brisa suave 1,6 – 3,3 Movimento do ar sobre a face 
3 – Brisa leve 3,4 – 5,4 Movimento do cabelo – se inicia o 

desconforto. 
4 – Brisa moderada 5,5 – 7,9 Desconforto. 
5 – Vento regular 8,0 – 10,7 Sensação da força do vento sobre o corpo 
6 – Vento forte 10,8 – 13,8 Ruído nas orelhas, dificuldade de caminhar 
7 – Vento muito 
forte 

13,9 – 17,1 Inconvenientes para caminhar contra o 
vento 

8 - Temporal 17,2 – 20,7 O movimento contra o vento equivale a um 
pendente de 1/5 

9 – Forte temporal 20,8 – 24,4 Perda de equilíbrio das pessoas 
10 – Tempestade 
muito forte 

24,5 – 28,4 Movimento quase que impossível 

11 - Tempestade 28,5 – 32,6 Ocasiona danos gerais 
12 – Furacão > 32,6 Extensos danos a zonas edificadas 

 

Existe outro parâmetro interessante proposto por Evans (1957 apud FREIXANET; 

VIQUEIRA, 2004), que, além de descrever os efeitos que o vento causa nos usuários, indica a 

sensação de resfriamento provocada pelas diferentes velocidades do vento. A temperatura 

equivalente pode ser reduzida pelo movimento do ar devido à evaporação do suor da pele 

(resfriamento evaporativo). Assim, teremos parâmetros para conhecer a velocidade 

necessária para se atingir a temperatura da zona de conforto (tabela 8). 

 

                                                           
29 Tradução da autora 
30 Tradução da autora 
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Tabela 8: Efeitos da velocidade do ar sobre os seres humanos31 (EVANS, 1957 apud 
FREIXANET; VIQUEIRA, 2004)32 

Velocidade do ar (m/s) Efeito sobre os seres humanos Efeito de esfriamento (°C) 
0,1m/s Pode-se sentir sufocação. 0,0 

0,25m/s 
Há movimento imperceptível exceto 
a baixas temperaturas do ar. 

0,7 

0,5m/s 
Sensação de frescor a temperaturas 
confortáveis, porém incomoda a 
baixas temperaturas. 

1,2 

1,0m/s 

Agradável, geralmente quando o 
clima é confortável ou quente, porém 
causa sensação de movimento 
constante. É o nível máximo aceitável 
de conforto noturno. 

2,2 

1,5m/s 
Incômodo a temperaturas 
confortáveis. Limite máximo de 
conforto para atividades internas. 

3,3 

2,0m/s 
Aceitável só em condições muito 
quentes e úmidas, quando nenhum 
outro alívio ambiental está disponível 

4,2 

 

Borel (1967) também relaciona o decréscimo da temperatura em função da 

velocidade das correntes de ar, que proporcionam a sensação de conforto nos usuários. O 

gráfico 2 apresenta esses dados.  

 
Gráfico 2: Decréscimo da temperatura equivalente, percebida pelos usuários, em função da 

velocidade do ar (BOREL, 1967) 
 

Para análise dos resultados adquiridos nos ensaios realizados no túnel de vento, as 

velocidades internas e externas, obtidas para cada uma das orientações e geometrias dos 

                                                           
31 Tradução da autora. Dados referentes à pele úmida, a 30°C. 
32 EVANS, B. H. Research Report 59, Texas, Texas Engineering Station, College Station, 1957. 
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sheds, foram comparadas para se determinar qual edifício proporciona as melhores 

condições para a ventilação natural do ambiente interno.  

Os resultados adquiridos através das medições dos níveis de iluminância com o 

luxímetro foram sistematizados em forma de gráficos e foram traçadas as curvas isolux, a fim 

de analisar a distribuição lumínica nos ambientes. Os resultados foram comparados com os 

valores recomendados pela NBR 5413 (1992) “Iluminância de interiores”, para quarto de 

hospitais: 100 a 200 lux para iluminação geral e 150 a 300 lux na área da cama.  
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5
O Sarah é um por natureza. Essa preocupação que se

tem hoje com o Green building, muitas dessas coisas que são requisitos

a gente já praticava no Sarah há muito tempo, quando nem se falava

em . O Sarah tem uma série de recursos, de

equipamentos que economiza energia. Só de você já ter um local que

você pode ter, apertando um botão, que você pode ter ventilação

natural ou ar condicionado já é um avanço enorme.

green building

green building

Entrevista realizada com o engenheiro mecânico George Raulino no dia 23

de junho de 2009

RESULTADOS
ANÁLISE DOS



Créditos fotográficos: Acervo da autora, 2010
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

5.1 METODOLOGIAS DE PROJETO: O PROCESSO CRIATIVO DA REDE SARAH 
 

São de conhecimento comum as dificuldades existentes em transferir o conhecimento 

tecnológico e científico para a prática profissional. Isso pode ser enfatizado quando se trata 

do conforto ambiental, que, na maioria das vezes, é direcionado para segundo plano no 

projeto arquitetônico. Segundo Maciel (2006), apesar do avanço no campo da 

bioclimatologia e da eficiência energética nos últimos anos, isso não demonstrou uma 

influência eficaz sobre as práticas de projeto dos arquitetos, existindo uma grande 

dificuldade em sua real aplicação.    

 De acordo com Chvatal (1998), muitas vezes os procedimentos mais elaborados e 

formulações matemáticas necessárias para trabalhar com o conforto demandam muito 

tempo e são considerados um empecilho para a criatividade. Já para Kowaltowski et 

al.  (1997), um dos maiores problemas para a incorporação dos conceitos de conforto pelos 

arquitetos é a dificuldade da representação visual desses fenômenos e sua transposição 

para o projeto.  

A fase mais importante para a incorporação das estratégias de conforto é a 

concepção do projeto. Soluções incorporadas após a construção são sempre mais 

dispendiosas e não atendem com a mesma eficiência que as devidamente concebidas e 

detalhadas nos primeiros estágios. Para se elevar a qualidade da edificação, são 

necessárias intervenções no âmbito do projeto.  

No caso dos edifícios de saúde, cuja concepção é muito complexa por englobar 

funções como: tratamento, reabilitação, cuidado com a saúde, cura do ser humano, 

ensino, pesquisa, entre outros aspectos, a preocupação com o conforto e o bem-estar dos 

pacientes é primordial. Diante disso, uma das principais funções dos arquitetos é a criação 

de projetos mais eficientes que proporcionem conforto aos usuários e o uso racional da 

energia elétrica. No entanto, devido à complexidade dos hospitais, a maioria dos 

profissionais não se preocupa com estes aspectos desde o início, utilizando em grande parte 
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iluminação artificial e ar condicionado. Além disso possibilitar um gasto excessivo de energia 

elétrica, torna os ambientes herméticos e desagradáveis. 

Segundo Toledo (2002), na literatura especializada não se encontram críticas sobre os 

processos projetuais utilizados no projeto do edifício hospitalar, confirmando que o tema não 

tem sido interesse dos arquitetos. Muitas vezes, a literatura apenas descreve os projetos 

superficialmente através de textos e fotos, sem enfocar no processo criativo. Miquelin (1992) 

também enfatiza que, dentro da arquitetura hospitalar, o enfoque está mais no produto 

pronto do que no processo de produção, o que prejudica a qualidade final e o 

aprendizado dos futuros arquitetos.  

Acredito que o conhecimento sobre arquitetura hospitalar está mais nos 
edifícios e projetos/produtos do design do que no ‘processo do design’ 
propriamente dito; estudar e avaliar comparativamente as anatomias dos 
edifícios é a melhor forma de obter respostas sobre o que são, como 
funcionam, quanto custam e como edifícios hospitalares podem ser cada 
vez melhores e belos para todos os seus usuários (MIQUELIN, 1992, p.24).  

 

O projeto de um edifício de saúde deve ser baseado em normas do ministério da 

saúde e da vigilância sanitária. O uso dessas ferramentas é de extrema importância para 

que os espaços físicos, os fluxos, os acessos e a assepsia de um hospital funcionem 

adequadamente. No entanto, considerando-se que um edifício hospitalar abriga pessoas 

doentes, com um estado emocional abalado, a qualidade dos ambientes através do 

conforto ambiental e da humanização também possui grande importância nesses espaços.  

No caso dos hospitais Sarah, isso pode ser intensificado por se tratarem de edifícios 

para pacientes com doenças do aparelho locomotor. Essa especialidade implica uma 

maior permanência dos pacientes no hospital, exigindo ainda mais a boa qualidade do 

espaço hospitalar.  

As soluções arquitetônicas utilizadas nos hospitais Sarah, que garantem melhores 

condições de conforto, são incorporadas desde os primeiros estágios do projeto e são 

baseadas em metodologias simples e em princípios básicos de física. Deste modo, neste 

capítulo são apresentados o processo de projeto e as metodologias utilizadas por Lelé e sua 

equipe na concepção desses edifícios. Através de entrevistas realizadas com os diversos 
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profissionais, identificamos alguns dos aspectos que auxiliam o desenvolvimento do projeto, 

com relação ao conforto dos espaços.  

 

5.1.1 O trabalho em equipe: Processo de Projeto Integrado 

 

O trabalho coletivo tem uma importância fundamental para Lelé, de modo que a 

concepção dos hospitais da Rede Sarah acontece de forma multidisciplinar, com a 

participação de profissionais de diversas áreas. A sua equipe técnica, composta por 

arquitetos, engenheiros, técnicos, entre outros, é coordenada pela figura do “arquiteto-

chefe”, que controla todo o processo projetual. O responsável pelo projeto arquitetônico e 

pela coordenação técnica dos diversos setores é Lelé, que supervisiona todo o processo de 

projeto integrado. Isso, segundo Toledo (2002), evita a fragmentação do processo projetual, 

do ato criativo e, consequentemente, o empobrecimento da produção arquitetônica. 

[...] Eu acho que essa procura de se trabalhar junto é fundamental. Aqui são 
vários setores e a gente discute tudo coletivamente. É lógico que eu sou o 
coordenador e eu tenho uma responsabilidade por isso, mas eu não abro 
mão em momento nenhum, de trabalhar com diversos profissionais. 
[...]  Então a gente tem que ter essa consciência do trabalho em equipe. Isso 
é fundamental (informação verbal)33. 

 

Dentro disso, é importante destacar que o arquiteto, como líder da atividade 

projetual, deve possuir a compreensão geral do processo, enquadrando-se como um 

generalista e não um especialista.  

E isso ele sempre defendeu: que o arquiteto não seja um especialista, o 
arquiteto necessariamente deve ser um generalista. Até porque sempre foi 
assim na nossa profissão e também porque um programa alimenta o outro 
(informação verba)34. 
 
 
O Lelé, como eu te disse, ele, embora seja arquiteto, ele é um engenheiro de 
instalações, ele é engenheiro de climatização, ele é engenheiro de 
iluminação, ele é um engenheiro calculista, etc. Então, em função disso, eu 
auxilio nas tomadas das decisões dele, mas o partido mesmo é sempre dele 
(informação verbal)35. 
 
 

                                                           
33 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador - BA. 
34 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
35 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, Brasília 
– DF. 
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Esse sistema de trabalho facilita tanto a concepção do projeto arquitetônico quanto a 

execução e o bom funcionamento do edifício. Além disso, com a existência do CTRS e a 

participação da sua equipe em todas as etapas do processo (projeto – fabricação das 

peças – execução – manutenção), a compatibilização e a integração das diferentes 

etapas é muito facilitada. 

[...] Ele trabalha sempre assim: com uma equipe de profissionais grande, 
multidisciplinar, que traz uma grande contribuição para o processo. Como 
nós participamos de todas as etapas, tem-se a necessidade de ser uma 
equipe grande para desenvolver todo o trabalho. Então, a equipe nesse 
caso tinha que estar muito mais integrada. Integração realmente é uma 
palavra muito importante nessa questão. E o CTRS facilitava muito, porque as 
oficinas estão ali do lado, a equipe de projeto está toda ali. O trabalho fluía 
muito bem dessa forma. Normalmente em uma construção convencional 
você tem um gerente que tem que ficar indo de escritório em escritório, 
fazendo a compatibilização dos projetos. No caso do CTRS isso se fazia 
diariamente. Você estava ali, via o que seu colega estava fazendo, você 
discutia o problema, e as coisas iam acontecendo e se existiam os conflitos, 
eram mínimos. Então a gente trabalha dessa forma (informação verbal)36. 

 

Além dos profissionais técnicos da construção civil, ao longo do desenvolvimento do 

projeto tem-se um amplo contato com os profissionais de saúde. Isso também possui uma 

importância fundamental, uma vez que os edifícios hospitalares passam por grandes 

transformações ao longo dos anos, e o edifício deve se adaptar às novas exigências 

técnicas e médicas. No caso do Sarah – Rio, cujo projeto teve início em 2004 e a construção 

foi concluída em 2009, esse contato foi essencial.  

 

5.1.2 O clima e o microclima local: A escolha do terreno 

 

Lelé considera o conhecimento do contexto climático e de sua influência no edifício 

fundamental para elaborar as soluções de projeto. Inicialmente, é identificado o clima da 

cidade onde a edificação será implantada e estudadas as suas características, que são 

determinantes nas decisões de projeto. Grande parte dos hospitais da Rede Sarah se 

localiza em regiões de clima quente-úmido. No entanto, existem exceções como Brasília, 

                                                           
36 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto José Fernando Minho, no dia 19 de março de 2010, Salvador - 
BA. 
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que possui um clima quente e seco, o que requer características de projetos diferentes e 

particulares. 

Posteriormente, tem-se um cuidado especial com a escolha do terreno. Esse processo 

é uma negociação política através de um contrato de seção de uso, onde a Prefeitura ou o 

Estado apresenta os lotes disponíveis. Então, é realizado um estudo optando pelo melhor 

terreno para a construção do hospital (informação verbal)37.  Após essa escolha, são 

analisadas as condicionantes do terreno como: topografia, trajetória solar, incidência dos 

ventos dominantes, vegetações existentes, obstáculos naturais e artificiais, edificações do 

entorno, proximidade com lagos, entre outros. A análise dessas variáveis, em especial da 

insolação e dos ventos é de grande importância para o desenvolvimento de um edifício 

confortável aos usuários. Na figura 110, vemos um estudo do arquiteto para a implantação 

do Hospital Sarah de Fortaleza, que analisa a localização do terreno na cidade, a trajetória 

solar e os ventos dominantes, através de croquis e esboços.  

 
Figura 110: Estudo de implantação do Sarah de Fortaleza (Acervo CTRS, 2008). 

 

Lelé e sua equipe destacam a importância da realização de visitas no local para uma 

melhor compreensão das condições geográficas e climáticas. Eles reconhecem que 

nenhum software específico para a análise climática do local é utilizado. No entanto, 

quando é necessário se adquirir informações de caráter mais técnico, especialistas são 

consultados, demonstrando, mais uma vez, a importância do trabalho em equipe. 

Olha, nós não trabalhamos com nenhum software. Na verdade isso vai muito 
das experiências anteriores e do conhecimento do clima local, dos aspectos 

                                                           
37 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta Adriana Filgueiras Lima, no dia 04 de Agosto de 2008, Rio de 
Janeiro - RJ 
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da ventilação, o que acontece ali no terreno. Quais são os obstáculos, as 
barreiras, né? Então essa questão vai muito por aí. Na medida em que existe 
alguma dúvida, recorremos a algum profissional que possa dar uma 
informação de caráter mais técnico, por exemplo, com relação à densidade 
do ar, esse tipo de coisa. Mas, de maneira geral, não se usa programas de 
computador para essas questões (informação verbal)38. 

 

Esses aspectos locais definem o clima próximo da edificação, que é chamado de 

microclima. Sobre isso, Serra (1999) enfatiza que, para realmente entendermos como 

funciona o clima na arquitetura, deveríamos começar a compreender o microclima de uma 

região, pois escolher o local de implantação de um edifício é, muitas vezes, um ato mais 

arquitetônico que a própria construção. Assim, a partir desses estudos, Lelé determina a 

implantação do edifício no lote e quais as estratégias de conforto devem ser adotadas no 

projeto para que os usuários se sintam confortáveis. 

 

5.1.3 Projeto paisagístico 

 

Seguindo a linha do trabalho em equipe, o projeto paisagístico nos hospitais Sarah 

ganha um importante destaque através da parceria com a arquiteta paisagista Beatriz 

Secco. Além da criação de novos elementos paisagísticos, tem-se a preocupação em 

preservar as vegetações existentes no terreno, tanto pelas questões climáticas como pelo 

bem-estar que isso proporciona aos pacientes.  

Lelé, ao projetar o edifício, tem a visão da implantação do projeto e do que espera 

das áreas verdes, inserindo já nos seus primeiros croquis a ideia do paisagismo (figura 111). 

Os hospitais da Rede Sarah são construídos em diversas regiões do Brasil que possuem 

diferentes vegetações, índices pluviométricos, taxas de insolação e incidência dos ventos, e 

essas diferenças de clima interferem no projeto paisagístico. Desse modo, antes do projeto e 

da implantação do jardim, a paisagista realiza um trabalho de pesquisa através de livros, 

internet, visitas a viveiros, chácaras de plantas, e a parques públicos na cidade ou na região 

                                                           
38 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto José Fernando Minho, no dia 19 de março de 2010, Salvador - 
BA. 
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onde será construída a unidade hospitalar, para se conhecer as espécies vegetativas que 

melhor se adaptam àquela região (informação pessoal)39. 

 
Figura 111: Presença de jardins nos primeiros croquis do arquiteto (LATORRACA, 1999). 
 

A elaboração do paisagismo acontece a partir do projeto de arquitetura.  Ainda na 

fase de concepção do edifício, a paisagista conversa com Lelé sobre as características do 

projeto e, então, inicia-se o projeto paisagístico. A insolação, a necessidade de 

sombreamento, umidade, conforto visual, iluminação natural e a sensação agradável dos 

pacientes são sempre considerados no paisagismo. Na maior parte das vezes, durante a 

obra, quando já se iniciou a implantação do jardim, eles voltam a olhar o resultado e, se 

necessário, fazem modificações, buscando a melhor integração dos jardins com o edifício 

(informação pessoal)40. Lawson (1997) destaca que esse processo de o arquiteto voltar atrás, 

muitas vezes com o objetivo de identificar problemas e propor novas soluções, é 

essencial.  Os projetos devem ser um constante retorno às etapas anteriores, na forma de 

sucessivas interações.  

 

5.1.4 Metodologias relacionados à insolação 

 

Para a análise da insolação nos edifícios, Lelé menciona a utilização da carta solar. 

Com o auxílio dessa ferramenta, tem-se o conhecimento da trajetória do sol e de sua 

posição aparente (azimute e altura), de acordo com cada latitude. Esses estudos, permitem 

analisar o período de insolação em todas as fachadas, a penetração do sol pelas aberturas 

e pelas superfícies transparentes, além de possibilitar o dimensionamento correto de beirais e 
                                                           
39 Entrevista realizada pela autora com a paisagista Beatriz Secco no dia 22 de janeiro de 2009 (via e-mail). 
40 Ibid., 22 de janeiro de 2009. 
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brises e a localização de edifícios e vegetações no entorno, para se alcançar o 

sombreamento desejável. No entanto, apesar do auxílio dessa ferramenta, o arquiteto 

destaca a importância da base de conhecimento do profissional, para interpretar e 

visualizar os fenômenos.  

Bom, isso sim (estudo de insolação com cartas solares). Sempre, sempre. Até 
nos projetos mais antigos do Lelé, que na época ele desenhava em um 
papel canson grande. Todos os anteprojetos sempre têm cartas solares, a 
insolação, o procedimento de saber qual a altura do sol para colocar os 
brises na posição correta. [...] Nada é feito a toa. Ele está sempre pensando 
na incidência do sol, a partir de qual momento ele passa a proteger e quais 
os ângulos adequados para utilizar (informação verbal)41.  

 

O arquiteto e sua equipe não utilizam nenhum software para realizar estudos mais 

profundos de insolação. As análises realizadas com o auxílio da carta solar são traduzidas 

em croquis e esquemas feitos à mão livre que sintetizam seu raciocínio e facilitam a 

materialização dos fenômenos nos edifícios (figura 112). Para Lelé, o uso do computador é 

extremamente necessário e, em alguns momentos, é uma ferramenta insubstituível. No 

entanto, não deve ser o único instrumento de projeto. 

[...] A formação do arquiteto exige a utilização de um instrumental diferente 
e muito mais amplo, ainda que possa se apropriar dos recursos do 
computador. O computador, às vezes, destrói a escala do desenho e a 
noção de composição da arquitetura. Por isso que têm certas coisas ainda 
arcaicas, mas necessárias na nossa formação de arquiteto, por exemplo, o 
desenho à mão como registro das primeiras ideias (LIMA, 2003 apud 
GUIMARÃES, 2010)42.  
 

 
Figura 112: Esquemas feitos à mão pelo arquiteto Lelé (Acervo CTRS, 2008) 

 
 

Atualmente, são desenvolvidas animações da trajetória solar com o auxílio do 

software Adobe flash43, conforme apresentam as figuras 113 e 114. No entanto, esse 

programa não é específico da área de conforto ambiental e nem se refere aos fenômenos 

envolvidos na área. É utilizado apenas para complementar a visualização da trajetória solar.  
                                                           
41 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
42 Entrevista realizada por Ana Gabriella Lima Guimarães com o arquiteto Lelé em 08 de abril de 2003, Salvador – BA. 
43 Atualmente, o Adobe flash é um dos softwares mais utilizados para criar animações e é empregado em diversas 
áreas profissionais. É muito utilizado em páginas da web que permite o uso de grande criatividade. 
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Figuras 113 e 114: Animações desenvolvidas no flash (PRÊMIO TRIP, 2009)44 

 

Outras ferramentas utilizadas pelo arquiteto são as maquetes eletrônicas e físicas, 

dando maior destaque para a segunda opção. No entanto, ressalta-se que as maquetes 

atendem estudos exclusivamente de volumetria, não existindo nenhum registro de estudos 

de insolação utilizando como equipamento o heliodon.  

 

5.1.5 Conforto térmico: A parceria com o engenheiro George Raulino 

 

O conforto térmico é considerado essencial em todos os hospitais Sarah. Com relação 

à ventilação natural e ao conforto térmico, o arquiteto define as soluções de projeto com 

base nos conhecimentos de princípios básicos de física da dinâmica dos ventos, de 

diferença de pressão, efeito chaminé, ventilação cruzada, resfriamento evaporativo e 

radiação solar. Esses estudos requerem o domínio da técnica, mas, por outro lado, a 

sensibilidade do arquiteto, alcançada através do conhecimento adquirido nas suas 

experiências anteriores, é também essencial. Lelé não utiliza nenhum software de auxílio nas 

tomadas de decisões, desenvolvendo estudos à mão e no programa flash, para uma maior 

visualização dos fenômenos (figura 115 e 116).  

  
Figuras 115 e 116: Animações desenvolvidas no flash (PRÊMIO TRIP, 2009)45 

 
                                                           
44 Entrevista realizada com o arquiteto Lelé e com o escritor Cristovão Tezza para o prêmio trip transformadores 2009. 
Vídeo: o arquiteto e o escritor. Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=JI8vBTP5dl4>. Postado no dia 24 
de Novembro de 2009. Acesso em 20 de Janeiro de 2010.  
45 Ibid., 2010 
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No entanto, embora Lelé não utilize nenhum software para desenvolver esses estudos 

e propor as soluções de conforto, o arquiteto conta com a colaboração do engenheiro 

mecânico George Raulino no desenvolvimento do projeto dos sistemas de ar condicionado, 

da análise térmica do edifício e dos estudos para a economia e a racionalização do uso de 

energia.  

A parceria entre George e Lelé surgiu na década de 80, com o projeto da prefeitura 

de Salvador. Com relação à Rede Sarah, tanto o primeiro hospital de Brasília como o de São 

Luís não contaram com a sua participação. No entanto, posteriormente esses edifícios 

passaram por algumas adaptações e foram remanejados pelo engenheiro. Deste modo, 

George Raulino participou de todos os projetos do Sarah (informação verbal)46. 

Durante a concepção do projeto arquitetônico, o engenheiro analisa todas as cargas 

térmicas do edifício, realizando o levantamento dos ganhos de calor pelo prédio.  Na 

época do hospital de Salvador, todos os cálculos eram realizados manualmente.  Hoje, 

utiliza-se um software TRACE700 da Trane Co (figura 117), cuja função é calcular as cargas 

térmicas e realizar a análise energética do edifício (informação verbal)47.  

 
Figura 117: Software TRACE700, da Trane Co (Acervo da autora, 2009) 

 

Os resultados desse software permitem analisar quais os parâmetros estão contribuindo 

para elevar a carga térmica do edifício.  A partir disso, é possível retornar ao projeto e 

modificar alguns elementos arquitetônicos com o intuito de diminuir o ganho térmico e, 

                                                           
46 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, Brasília 
– DF. 
47 Ibid., 23 de junho de 2009. 
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consequentemente, melhorar o conforto interno (informação verbal)48. Novamente, 

constatamos o constante retorno ao projeto, buscando identificar os problemas e propor 

novas soluções para melhorar o desempenho final do edifício. 

O trabalho em conjunto e a forte integração do George com o Lelé, desde a 

concepção do projeto, possibilitam um melhor desempenho do resultado final. O 

desenvolvimento do partido arquitetônico, em conjunto com o trabalho do engenheiro, 

facilita todo o processo, pois cada vez que o projeto é alterado, os cálculos são executados 

novamente, e as estratégias são adequadas de acordo com as novas alterações. Essa 

integração desde o início é muito mais eficiente do que as consultorias realizadas quando o 

partido já está consolidado, uma vez que é mais difícil realizar as alterações necessárias, 

comprometendo o desempenho do edifício. Muitas vezes, isso ocorre quando os profissionais 

estão preocupados somente com o selo de certificação ambiental do que com o 

desempenho do edifício. Já no caso do Sarah, George destaca que os hospitais são um 

green building por natureza, com muitos recursos para a economia de energia. 

Essa preocupação que hoje se tem com o LEED, com o que você tem que 
fazer para ser classificado pelo Green Building, muitas das coisas que hoje 
são esses requisitos, a gente já praticava no Sarah há muito tempo. 
Praticávamos quando nem se falava em Green Building (informação 
verbal)49.  

 

O engenheiro enfatiza que muitos desses cálculos poderiam ser realizados 

manualmente.  No entanto, a vantagem dos softwares é a facilidade e a economia de 

tempo. No Sarah de Salvador, por exemplo, esse trabalho consumiu o tempo de doze 

pessoas durante seis meses. Hoje, com quatro pessoas o mesmo serviço pode ser feito.  Além 

disso, se os softwares forem utilizados corretamente, os resultados apresentados são bastante 

precisos (informação verbal)50. É importante ressaltar que, embora os softwares facilitem o 

processo de projeto, é imprescindível que os profissionais tenham uma base de 

conhecimento para analisar e interpretar os resultados e, consequentemente, aplicá-los da 

melhor forma possível no projeto arquitetônico.  

                                                           
48 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, Brasília 
– DF. 
49 Ibid., 23 de junho de 2009. 
50 Ibid., 23 de junho de 2009. 
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Outras ferramentas que auxiliam o trabalho do engenheiro são as normas brasileiras e 

americanas. Como o número de normas utilizadas nos projetos é muito grande, citaremos 

apenas as entidades das normas e dos regulamentos que são utilizadas: Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (particularmente a NBR 16.401-2008 – norma geral para 

ar condicionado e a NBR 7.256-2005 – Tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais 

de Saúde); ARI – Ar Conditioning and Refrigerating Institute; ASHRAE– American Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers; SMACNA – Sheet Metal and Air 

Conditioning Contractor National Association; NEC - National Electrical Code; NFPA - 

National Fire Protection Association e ANVISA Resolução n°9/2003  (informação verbal)51. 

Além dos projetos, o engenheiro acompanha toda a execução e a manutenção dos 

hospitais Sarah. A boa relação profissional que se estabeleceu entre o George e o Lelé se 

torna um dos aspectos principais para que tudo funcione adequadamente.  

Para o Lelé eu faço coisas que geralmente eu não faço, porque é muito fora 
do padrão. Então os projetos dele demandam mais tempo, demandam mais 
estudo e demandam mais detalhamento. [...] Trabalhar com o Lelé é 
diferente. É gostoso. A dificuldade que você enfrenta, você enfrenta com 
prazer. Você busca soluções com prazer (informação verbal)52. 

 

O fato de Lelé desenvolver projetos diferenciados e mais elaborados estimula toda a 

sua equipe a buscar soluções adequadas para cada caso. É necessário que tenhamos 

cada vez mais equipes de projetos multidisciplinares, que incentivem a procura por edifícios 

mais confortáveis e econômicos.  

Por fim, no caso do Sarah – Rio, construiu-se uma maquete que foi ensaiada no túnel 

de vento do Laboratório de Aerodinâmica das Construções - LAC do Rio Grande do Sul 

(figura 118). No entanto, os ensaios tiveram caráter estrutural, analisando os esforços do 

vento na estrutura do auditório, e não o desempenho da ventilação natural. (informação 

verbal)53.  

                                                           
51 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, Brasília 
– DF. 
52 Ibid., 2009. 
53 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro estrutural Roberto Vitorino, no dia 19 de novembro de 2008, 
Salvador – BA. 



145 

5. Apresentação e análise dos resultados – Metodologias de projeto: O processo criativo da Rede Sarah 

 
Figura 118: Modelo físico do Hospital Sarah – Rio de Janeiro no interior do túnel de vento 

(Foto disponibilizada pelo engenheiro estrutural Roberto Vitorino, 2008). 
 

5.1.6 Normatização   

 

As normas possuem uma importância fundamental no processo projetual dos 

arquitetos, funcionando como documentos orientadores do projeto, especialmente em 

edifícios de saúde. Na área do conforto ambiental, existem importantes normas nacionais 

(ABNT) e internacionais (ASHRAE e ISO) que ajudam os profissionais durante a concepção de 

um edifício. No entanto, para Lelé, à medida que elas deixam de servir de consulta e de 

orientação para o profissional e se tornam instrumentos rigorosos de controle, elas limitam o 

processo projetual.  

Outra questão levantada pelo arquiteto é o fato de muitas normas serem criadas por 

especialistas, profissionais exclusivamente acadêmicos ou profissionais sem muita vivência 

prática, o que prejudica alguns parâmetros adotados. Isso pode ser enfatizado quando 

falamos das normas de conforto, uma vez que conforto ambiental possui um caráter muito 

subjetivo, variando de pessoa para pessoa. Além disso, Minho (informação verbal)54 destaca 

que essa variação acontece também em função das questões de cada local e da própria 

arquitetura que se quer criar. 

Agora, de qualquer maneira eu tenho uma tendência a rejeitar muito essas 
normas que se criam, porque quase sempre são criadas por um processo 
estritamente acadêmico ou elas são criadas por pessoas muito bem 
qualificadas, mas que não tem experiência prática, e o pior ainda é que elas 
são criadas por especialistas, então o especialista tem a visão de 
especialista. Cada um tem a sua visão e é preciso que cada vez mais, com 
essa investigação de saberes, que as pessoas trabalhem juntas.  Elas não 
podem ser solitárias nas suas soluções e as normas sempre conduzem às 
especializações. Então, é norma para o concreto, norma pra isso, norma pra 

                                                           
54 Entrevista realizada com o arquiteto José Fernando Minho, no dia19 de março de 2010, Salvador – BA. 
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aquilo, entre outras. Essas normas quase sempre limitam e criam restrições 
enormes ao próprio desenvolvimento do processo de criação. Um negócio 
terrível. Acho que as normas são sempre bem-vindas porque elas são os 
parâmetros para você consultar. Você consulta e eu acho que isso é muito 
bom. Agora, quando elas se transformam em um instrumento de resolução e 
controle ai é horrível. [...] Eu tenho participado muitas vezes de congressos 
sobre conforto ambiental e eu acho que há assim um rigor quase que 
científico na coisa do conforto, da temperatura, da temperatura ideal. 
Aquilo de temperatura ideal não existe. Eu, por exemplo, pra mim abaixo de 
25°C eu sinto frio, pra você talvez seja diferente. Cada um de nós tem o 
nosso padrão. Então, eu acho que essas coisas você tem que ter uma faixa 
de atuação ainda que se torne razoável (informação verbal)55. 

 

O estudo e o conhecimento dos parâmetros normativos são essenciais, pois as normas 

servem como orientação ao projetista e como tentativa de garantir a qualidade dos 

edifícios. No entanto, a opinião de Lelé sobre alguns parâmetros encontrados nas normas é 

válida considerando seu amplo conhecimento sobre as limitações desses documentos, 

adquirido através de uma longa experiência prática. Essa postura tem uma grande 

importância para a elaboração de futuras reformulações das normas.  

 

5.1.7 Educação e formação técnica  

 

O conhecimento adquirido na faculdade teve uma importância fundamental para 

despertar o interesse de Lelé pelas questões técnicas ambientais. Ele fez arquitetura na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e, naquele período, a faculdade era mais 

direcionada para a parte técnica do que para a artística. Essa formação técnica da 

Universidade, aliada à formação da Escola Militar, o conduziu para uma técnica mais 

apurada, o que ele acredita que lhe deu um embasamento muito bom para trabalhar com 

assuntos como o conforto ambiental.  

[...] Eu acho que a faculdade de arquitetura me deu uma formação 
excelente. No meu tempo essas coisas eram bastante estudadas. Havia uma 
preocupação grande com o conforto ambiental na escola. Os professores 
enfocavam na questão da orientação, estudar gráficos de insolação, as 
direções dos ventos, etc. Tudo isso era uma coisa que a gente usava para 
projetar na faculdade. E quando eu fui para Brasília eu era recém-formado e 
então eu levei como bagagem o que eu tinha aprendido na universidade. 
[...] eu levei uma bagagem técnica, inclusive os livros que eu tinha na época 
da escola. Eu levei tudo aquilo porque eu tinha que dar soluções lá, 
principalmente no canteiro de obras. [...] Então, eu percebi que o que eu 
aprendi na faculdade foi muito importante. Ali eu senti a vantagem de eu ter 

                                                           
55 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador - BA. 
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estudado concreto armado, essas disciplinas técnicas como o conforto 
ambiental. Foram coisas que eu aprendi na escola (informação verbal)56.  

 

 

5.1.8 Experiências profissionais anteriores  

 

Tanto o conhecimento adquirido na universidade quanto o adquirido nas experiências 

profissionais são importantes, e ambos estão fortemente inter-relacionados. Segundo 

Trebilcock (2008), o conhecimento do projeto pode ser tanto implícito quanto explícito. O 

primeiro caso é aquele conhecimento adquirido ao longo do tempo e enraizado nas 

experiências práticas. Já o segundo é o conhecimento teórico/acadêmico, enraizado na 

pesquisa. Lelé sempre esteve envolvido com as duas vertentes: as atividades práticas e de 

pesquisa, destacando-se sua formação e suas experiências profissionais como aspectos 

primordiais para seu desenvolvimento e amadurecimento profissional.  

A primeira experiência profissional do arquiteto, essencial para a consolidação de sua 

filosofia de projeto, foi a construção de Brasília. O recém-formado Lelé vai para Brasília 

ajudar na construção da nova capital brasileira, e o contato direto com o canteiro de obras 

ajudou-o na consolidação de seu conhecimento técnico adquirido na faculdade. Esse tipo 

de experiência é fundamental na prática dos arquitetos, pois, segundo Maciel (2006), o 

processo de aprendizagem não se encerra com a conclusão da faculdade; pelo contrário, 

ele se consolida com a aplicação prática do conhecimento teórico adquirido.  

Posteriormente, a convite de Oscar Niemeyer, Lelé vai trabalhar na fundação de 

Brasília com a função de reavaliar os hospitais existentes na cidade. Essa vivência na 

fundação fez que ele adquirisse um vasto conhecimento sobre os edifícios hospitalares e o 

conforto de seus ambientes. Muitos desses aspectos foram absorvidos pelo arquiteto e 

utilizados, posteriormente, na Rede Sarah, uma vez que o arquiteto utiliza constantemente o 

conhecimento experimental, adquirido nas experiências anteriores.  

O primeiro hospital que foi feito em Brasília teve uns problemas de 
adaptação. Os equipamentos que eram importados dos EUA não se 
ajustavam, e ai o Oscar me convocou para eu fazer uma reavaliação dos 

                                                           
56 Entrevistas realizadas pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de Novembro de 2008, e no dia 16 de Março de 
2010, ambas em Salvador - BA. 
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projetos de hospitais de Brasília, e eu fui trabalhar na fundação de 
Brasília.  Então o hospital de Taguatinga foi o primeiro que foi feito segundo 
esse convite. Posteriormente, eu fui obrigado a visitar todos os países. Passei 
muito tempo visitando e estudando hospitais quando eu estava nessa 
função. Então, eu tive muito contato com esses problemas hospitalares e 
passei a ter uma vivência dentro da própria fundação. Em 1976, foi criada a 
Rede Sarah, e então esse projeto do Sarah já foi absorvendo todas essas 
conclusões. O hospital de Taguatinga já foi projetado segundo esse novo 
enfoque. Então, é uma coisa antiga e que foi bastante amadurecida. Isso 
aqui é uma experiência em cima da outra. A gente vai convivendo 
(informação verbal)57. 

 

Outra importante fonte de conhecimento no processo de projeto destacada por 

Trebilcock (2008) são os antecedentes arquitetônicos, que desenvolvem os conhecimentos 

implícitos e explícitos a partir das experiências anteriores. Os antecedentes arquitetônicos 

podem ser classificados de duas formas: antecedentes internos (quando o arquiteto se 

baseia em projetos arquitetônicos antigos, de sua própria autoria) e antecedentes externos 

(quando o arquiteto se baseia em projetos desenvolvidos por outros projetistas). No caso do 

Lelé, também é possível constatar a existência dos dois casos. 

Os extensos estudos, as referências seguidas e as experiências teóricas e práticas o 

ajudaram a entender e incorporar o conforto ambiental no seu trabalho e se tornaram 

meios para que desenvolvesse sua própria linguagem arquitetônica. Com relação aos seus 

antecedentes externos, no começo de sua vida profissional, buscando ampliar os seus 

conhecimentos, ele realizou uma viagem para a Europa, que foi muito importante do ponto 

de vista arquitetônico e climático. Nesse período, arquitetos como Mies Van Der Rohe, Arne 

Jacobsen, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto erguiam grandes obras. Assim, Lelé viajou com o 

objetivo de estudar e visitar pessoalmente as obras desses arquitetos, em especial as de 

Alvar Aalto, que foi uma referência de grande importância para ele58. Segundo o arquiteto 

José Fernando Minho (informação verbal)59, o arquiteto Lelé: “já citou várias vezes o Alvar 

Aalto como uma das referências de trabalho dele”. Notamos características da obra de 

                                                           
57 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador - BA. 
58 Durante a entrevista realizada pela autora com Lelé, ele destaca que o arquiteto Oscar Niemeyer é sem dúvida a 
sua maior influência, até pela grande convivência que ele tem com o Oscar, diferente do Alvar Aalto que o 
arquiteto conheceu, mas não teve uma convivência constante. No entanto, durante a viagem para a Europa, Lelé 
estudou muito a arquitetura do Aalto e adquiriu uma afinidade com a sua obra do ponto de visto do conforto 
ambiental.  
59 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto José Fernando Minho no dia 19 de março de 2010, Salvador – 
BA. 
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Aalto que também pontuam a produção arquitetônica de Lelé, como os sheds, a luz natural 

e os jardins (figuras 119 a 122). 

Um arquiteto que estudei profundamente foi o finlandês Alvar Aalto. Aalto foi 
muito importante para mim. [...] Quando se observa a arquitetura do 
finlandês Alvar Aalto, por exemplo, vê-se que ela tem uma afinidade enorme 
com a minha. Porque eles lá, como têm muito pouca luz natural, fazem o 
shed para aproveitá-la.  No hospital aqui em Salvador não tem luz nenhuma 
acessa, e isso se vê também na Finlândia. A luz natural é tão escassa que é 
uma glória quando vem o verão e ela entra nos prédios (LIMA, 2004 apud 
MENEZES, 2004, p. 66 e 71). 60 

 

  
Figura 119: Sheds na igreja do Centro 

Paroquial de Bolonha – Alvar Aalto (FEIG, 1994) 
Figura 120: Sheds no hospital Sarah de 
Fortaleza - Lelé (A REDE SARAH, 2009) 

 

  
Figura 121: Luz natural na igreja do Centro 

Paroquial de Bolonha - Alvar Aalto (FEIG, 1994) 
Figura 122: Centro de Reabilitação Infantil - 

Lelé (Acervo da autora, 2008) 
 

Uma das coisas que mais chamou a atenção de Lelé durante a viagem para o exterior 

foi o grande aproveitamento que os estrangeiros fazem de um bem natural que nós temos 

de sobra e, muitas vezes, desprezamos: a luz natural. Essa experiência instigou o arquiteto a 

utilizar esse recurso da melhor maneira possível e dentro das condições climáticas do nosso 

país. 
                                                           
60 LIMA, J. F. (2004). João Filgueiras Lima: (2004). Entrevistadora: Cynara Menezes, Salvador (Bahia) apud MENEZES, C. 
(2004). O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara 
Menezes. Rio de Janeiro: Record. 
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[...] Eu estudei muito a arquitetura do Alvar Aalto, e justamente me causou 
um espanto enorme quando eu fui à Finlândia e vi aqueles projetos dele 
todos iluminados, com luz zenital. Sempre utilizando a luz natural em um país 
em que você tem noite. E a gente aqui, em um país tropical, com tanta luz 
desprezando. Então aquilo foi uma coisa que existia não só na arquitetura 
dele, mas na própria arquitetura da Finlândia. É uma coisa que se adota 
tanto na Finlândia quanto nos países nórdicos. Na Dinamarca eles cultivam 
muito a luz natural. Aliás, cultivam muito as coisas naturais. Eles cultivam 
muito a questão da natureza. Quando surge a primavera, todo mundo vai 
passear. Fim de semana eles vão todos pro camping. No verão tem esses 
trailers que penduram atrás dos carros e você vê aquela multidão de trailers 
saindo fim de semana pra passear no camping, pra ficar junto da natureza. 
Isso aqui nós não fazemos. A gente vai para o shopping. É engraçado isso 
né?  (informação verbal)61. 

 

Lelé soube aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe ofereceu e o destaque 

do seu trabalho é o constante aprendizado que ele adquire ao longo de sua vida.  As 

experiências vividas pelo arquiteto se tornaram suas principais metodologias de trabalho, 

ajudando-o a conhecer e estudar muitas soluções. A partir dessas vivências, ele tira o melhor 

partido de tudo e aprimora todos esses aprendizados, desenvolvendo sua própria 

arquitetura.  

[...] Então, vamos dizer, não é uma coisa assim “Ah, vou fazer isso e vai 
funcionar muito bem”. É um programa que vai evoluindo. Naquela época 
em 1962, 1963 quase não se usava isso. Tinham alguns arquitetos que 
usavam, vamos dizer, com mais qualidade. E o Lelé buscou isso e ele 
conhecia profundamente. Estudou muito a obra do Le Corbusier, do Mies 
Van Der Rohe e aprendeu muito com o Oscar. Mas tem uma linha de 
raciocínio própria. Ele assume esse aprendizado que ele teve com esses 
mestres, mas ele tem a linha de raciocínio dele. Ele se desenvolveu a partir 
do que aprendeu e foi evoluindo, vamos dizer, andando com as próprias 
pernas (informação verbal)62. 

 
 

Além das referências externas, o arquiteto possui as internas, que são muito mais 

dominantes. Com a Rede Sarah, Lelé teve a possibilidade de trabalhar em uma instituição 

ao longo de 30 anos desenvolvendo dez edifícios com a mesma tipologia e princípios. Isso o 

ajudou em um processo de projeto contínuo, onde cada novo projeto é visto como uma 

continuação do anterior, baseado nas experiências adquiridas, através do CTRS.  

 

 

 

                                                           
61 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé no dia 18 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
62 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
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5.1.9 CTRS: A possibilidade de avaliar o edifício em funcionamento 

 

Durante a viagem realizada pelo arquiteto para o Leste Europeu em 1963, grandes 

construções pré-fabricadas estavam sendo erguidas na União Soviética. Vendo a maneira 

como os estrangeiros trabalhavam, Lelé adotou isso na sua vida profissional. Aqui os 

profissionais dissociavam o arquiteto da construção, e Lelé não se manteve assim. Em países 

como a Espanha e o Japão, o arquiteto coordena os projetos complementares, os cálculos, 

as instalações e a obra. No caso de Lelé, ele não apenas dirige a obra, mas chega a um 

limite realmente de executar o edifício e de se responsabilizar pela manutenção dos 

hospitais Sarah, através do CTRS (informação verbal)63. Nesse caso, o arquiteto está 

completamente ligado à construção e ao funcionamento do edifício, o que é essencial, 

pois, quando o arquiteto se distancia da obra, a prática profissional é muito prejudicada.  

Ele executa, faz a manutenção, faz tudo. É uma verdadeira fábrica de 
edifícios, quer dizer, eu acho que é uma Bauhaus do século 21. [...] Então 
hoje as pessoas já veem o Lelé como arquiteto mesmo, como artista, como 
criador, e o bom artista tem a técnica apurada. [...] Eu acho que sempre 
tem que ter a prática profissional do arquiteto e ele realmente levou isso, 
vamos dizer, constantemente o Lelé leva isso aos limites (informação 
verbal)64.  

 

O contato do arquiteto Lelé nos projetos da Rede Sarah começa no desenho, passa 

pela construção, indo até a manutenção dos edifícios. Através do Centro de Tecnologia da 

Rede Sarah, sua equipe é responsável pelo projeto, produção das peças pré-fabricadas, 

execução e manutenção dos hospitais. Em cada hospital, existem profissionais responsáveis 

pelos serviços de manutenção. Qualquer mudança proposta deve ser estudada e 

encaminhada ao arquiteto Lelé e à arquiteta Ana Amélia, que coordena o processo geral 

de manutenção dos prédios da Rede Sarah.  

Esse sistema permite uma convivência frequente do arquiteto com os hospitais 

construídos, possibilitando uma análise do funcionamento do prédio em geral e 

principalmente das estratégias de ventilação e iluminação naturais. A prática de retornar ao 

edifício depois de finalizado, através de uma “Avaliação Pós-Ocupação” do prédio, com 

                                                           
63 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
64 Ibid., 2009. 
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visitas e entrevistas com os usuários e funcionários, mostra o compromisso de Lelé com o 

resultado final. Esse processo funciona como um feedback informal, onde o arquiteto 

adquire um conhecimento implícito que será utilizado posteriormente.  

A partir dessa convivência com o edifício ao longo de sua vida útil, o arquiteto 

conhece o impacto de suas escolhas, analisando as potencialidades e as limitações de 

cada estratégia de conforto utilizada. Quando necessário, essas estratégias são modificadas 

e as soluções são estendidas para os hospitais posteriores. 

Se alguma solução não funciona adequadamente, o arquiteto identifica o erro e 

estuda uma nova solução, que será incorporada nos próximos edifícios. Essa capacidade de 

aceitar o erro pode ser pontuada como uma grande qualidade e até mesmo como uma 

metodologia de projeto, pois é através do reconhecimento dos erros e da possibilidade de 

se aprimorar as soluções, que acontece a evolução constante dos hospitais Sarah. Para 

Lelé, a arquitetura não é simplesmente o projeto, mas sim um processo formado por um 

conjunto de conhecimentos e técnicas acumulados e aprimorados no decorrer das diversas 

experiências profissionais. Diante disso, o arquiteto destaca que a última etapa do processo 

é acompanhar o funcionamento do hospital e que deve ser considerada de grande 

importância. É importante ressaltar que, atualmente, muitos arquitetos não possuem essa 

preocupação, e a maioria deles nunca mais retorna ao edifício depois de concluído.  

Eu aprendo todo dia, mas eu acho que o mais importante na nossa profissão 
é você conviver com os erros. Temos que aceitar o erro. O erro normal, não 
um erro com negligência. Mas o erro acidental a gente tem que aceitar 
porque é com ele que a gente vai aprimorar as coisas que estamos 
pesquisando. [...] Quando o arquiteto faz o projeto ele está no primeiro 
degrau. Eu considero a arquitetura não um projeto ou um ato de criação. Eu 
considero um processo. Então é um processo que tem vários degraus e o 
último degrau que é aquele do funcionamento do hospital. [...] Cada projeto 
é um aprimoramento. A gente tem que sempre se apoiar em experiências 
anteriores para aprimorar as novas. Me aflige muito essa questão da 
estagnação. Quando você está chegando ao fim de uma obra, 
principalmente nos nossos casos que nós acompanhamos as obras de cabo 
a rabo, dá vontade de ter modificado coisas, o qual a gente não concorda 
mais, que o resultado não foi bom. Mas eu acho que a gente tem que ficar 
satisfeito com o que foi, e paciência, na próxima a gente melhora. Essa 
autocrítica tem que estar muito presente nos trabalhos dos arquitetos. Existe 
uma tendência muito forte do arquiteto defender a sua obra como sendo 
uma coisa perfeita, que ele é infalível, e eu acho que isso é horrível. Eu acho 
que a gente tem que aceitar os nossos erros. Todo mundo erra. E a partir dos 
erros a gente melhora muito.  Se você não reconhecer seus erros, nada seu 
vai melhorar. [...] Então, eu acho que esse trabalho na Rede Sarah, o que 
mais me propiciou foi essa responsabilidade que você tem que criar com seu 
trabalho. Não adianta eu dizer, “Ah esse projeto aqui que eu fiz é muito bom, 
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vai ficar assim e assim...” quem vai dizer isso é o tempo. E eu vou estar aqui 
para ser cobrado. Desde o primeiro projeto do Sarah eu convivo com esses 
hospitais e eu sou cobrado. Eu convivo com a rede Sarah desde 1976. Faz 
quase 40 anos que eu sou cobrado pelos meus erros e pelos meus acertos. 
Eu acho que essa responsabilidade profissional é o mais importante que a 
rede Sarah me proporcionou. Então, eu acho que essa convivência com o 
projeto é importante, porque é a prova dos nove. Você não pode 
abandonar a sua criação não, você tem uma responsabilidade com o seu 
projeto como se fosse um filho que você cria.  É fundamental que você 
acompanhe a vida dele. Isso na Rede Sarah para mim é bem característico, 
e todo mundo me cobra  (informação verbal)65.  

 

5.1.10 Principais influências que definiram o processo de projeto do Lelé 

 

Dentre todos os métodos científicos existentes, o bom senso, a sua formação técnica e 

as experiências que Lelé adquiriu ao longo dos anos na Rede Sarah são os principais que 

definiram as estratégias de conforto ambiental. A oportunidade de o arquiteto trabalhar em 

uma instituição, ao longo de 30 anos, convivendo com todos os edifícios em funcionamento 

e aprendendo com os erros e acertos, possibilitou uma constante evolução das soluções 

projetuais. Não existe uma fórmula do “conforto ideal” que se aplica em todos os casos, e os 

arquitetos devem se atentar para isso. É essa vivência profissional, adquirida através de suas 

experiências na Rede Sarah, que sempre orientou Lelé na hora de tomar algumas decisões 

de projeto, inclusive com relação aos custos. 

[...] Agora predominantemente são tantos fatores que eu não encontro 
atualmente nenhum apoio tecnológico e científico que possa ajudar tanto a 
gente quanto a experiência que o próprio comportamento profissional faz 
você pensar arquitetura. Porque é difícil. Não adianta você imaginar um 
conforto ambiental fantástico que custa caríssimo e que vai ser inacessível 
para o nosso padrão do hospital. Não existe uma equação matemática que 
sirva para todos os casos, que vai ficar perfeito. Então eu acho que você tem 
que usar muito o bom senso.  Arquitetura para mim é uma coisa de bom 
senso e tudo é muito relativo, porque um procedimento que você usa aqui, 
amanhã não serve para uma situação diferente. Acho que é muito por ai. 
Agora, não estou desprezando a pesquisa científica, acho que ela é muito 
necessária. Mas a experiência do dia a dia é muito válida também. [...] 
Depois que você tem uma vivência como eu tenho aqui na Rede Sarah, de 
todos os setores, da convivência do dia a dia, inclusive a manutenção dos 
hospitais somos nós que fazemos, então a gente tem uma vivência integral 
dos espaços hospitalares e aí o projeto fica fácil. Você não tem muito que 
discutir, tem só que aprimorar, corrigir os erros anteriores e ir em frente   
(informação verbal)66. 
 

É muito comum Lelé utilizar o processo de projeto intuitivo. Isso não significa que as 

decisões de projeto são tomadas aleatoriamente e nem que são feitas sem o processo da 

                                                           
65 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador - BA. 
66 Ibid., 2008. 
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razão. A intuição tem um papel importante para resolver os problemas, pois é a forma 

inconsciente do conhecimento e é afetada, inconscientemente, pelas experiências 

anteriores. Além disso, quando se tem conhecimento teórico, como o caso de Lelé, a 

intuição fica muito mais confiável.  

[...] Alguns aspectos nós fomos muito pela própria experiência do Lelé, pelas 
suas práticas de canteiro de obras. [...] Ele transportava muitas coisas dessas, 
naturalmente, para a escala adequada e para a circunstância 
adequada.  Algumas soluções a gente não tinha uma forma científica de 
analisar. Ia muito da experiência dele e de testes. A soma da intuição com a 
experiência e com o bom senso e assim ia se fazendo. [...] O Lelé ele tem um 
processo científico de desenvolvimento de sua obra. Ele não dá pulos de um 
lado para o outro. Ele tem uma evolução. É como se ele tivesse um objetivo 
em que ele vai caminhando passo a passo para atingir e nesse caminho esse 
objetivo vai crescendo naturalmente e sempre tem algo mais a evoluir, mas 
em uma linha muito coerente de raciocínio  (informação verbal)67. 

 

A tabela 9 mostra, de forma simplificada, o processo de projeto do arquiteto Lelé e sua 

equipe para os hospitais da Rede Sarah. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
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5.2 ANÁLISE QUALITATIVA 
  

A análise qualitativa é estruturada da seguinte forma: caracterização climática das 

cidades onde se localizam os edifícios estudados; localização do terreno e implantação do 

edifício no lote; o projeto arquitetônico dos hospitais; os materiais e o sistema construtivo 

utilizados, discutindo-se as suas propriedades térmicas; e as estratégias de conforto 

ambiental, enfocando na ventilação natural, na insolação, na luz natural e na vegetação, 

abordando a influência desses aspectos no conforto dos usuários.  

 

5.2.1 Evolução cronológica: Sarah Salvador e Sarah Rio de Janeiro 

 

O que tinha me chamado muito a atenção (no projeto do hospital de 
Salvador) era o sistema de conforto ambiental. Eu fiquei muito entusiasmado 
porque realmente era uma inovação. A soma desse conjunto de 
procedimentos para tratar a construção, tirando o melhor possível dos 
materiais, do processo construtivo, da associação entre as partes, formando 
um todo coerente e ainda nesse requinte de ter um sistema de ventilação 
natural. Tudo isso me entusiasmou muito. 
 
[...] 
 
O hospital do Rio eu acho que já é um salto, sabe? Eu não participei do 
projeto do Rio não, mas eu vi e me impressionou muito. O Lelé tem essas 
coisas. Ele vai evoluindo em uma curva ascendente e de repente ele dá um 
pulo. Com base nessa experiência acumulada ele dá um salto. [...] Ele pega 
o desenvolvimento dos últimos 15 anos, desses estudos de diversos prédios e 
de repente ele propõe algo mais a frente. [...] E o do Rio eu acho que é um 
salto, sim  (informação verbal)68. 

 

5.2.1.1 Caracterização climática das cidades 
 

A cidade de Salvador se localiza no litoral da região Nordeste do Brasil, entre o Trópico 

de Capricórnio e a Linha do Equador. Segundo Goulart et al. (1998), está a uma latitude de 

12˚ 54’S, longitude de 38˚ 20’W e a uma altitude de 13 metros.  

O clima de Salvador é classificado como tropical, com características quentes e 

úmidas. As temperaturas máximas estão entre 26,1˚C e 30,0˚C, e as mínimas estão entre 

21,3˚C e 23,9˚C, com uma temperatura média anual superior a 23,6˚C. A umidade relativa 

possui um valor entre 79% e 83,2% e, segundo Goulart et al. (1998), os ventos dominantes no 

                                                           
68 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
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verão incidem da direção sudeste/leste; e no inverno nordeste/sudeste. A seguir, 

encontram-se os dados climatológicos de Salvador, obtidos pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1961 a 1990 (tabela 10).  

Tabela 10: Dados climatológicos de Salvador (BA) - 1961 a 1990 
Salvador (BA) – 1961 a 1990 (mensal/anual) 

Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. ANO 
Temperatura máx. (°C) 30,0 30,0 29,9 28,6 27,7 26,8 26,1 26,4 27,2 28,2 28,9 29,0 28,2 
Temperatura méd.(°C) 26,5 26,6 26,7 26,1 25,1 24,2 23,6 23,6 24,2 25,1 25,6 26,0 25,2 
Temperatura mín. (°C) 23,8 23,9 24,0 22,9 22,9 22,1 21,4 21,3 21,8 22,5 22,8 23,3 22,7 
Insolação (horas) 245 225 230 190 173 165 185 205 210 230 215 225 208,1 
Umidade Relativa (%) 79,3 79,0 79,8 82,1 83,2 82,3 81,2 79,9 79,5 80,8 81,6 81,0 80,7 
Precipitação (mm) 105 125 150 320 345 250 180 135 110 120 120 130 174,1 
Evaporação (mm) 93,5 84,0 87,0 74 71,5 82,0 89,5 90,0 86,5 85,0 83,0 84,0 84,1 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

A cidade do Rio de Janeiro, também, é caracterizada como uma cidade litorânea, 

com uma extensão de aproximadamente 247 km. No entanto, está localizada na região 

Sudeste do Brasil, a 22° 50’de latitude sul, 43° 15’de longitude oeste e a uma altitude de 

5m  (GOULART et al., 1998).  

O clima do Rio de Janeiro é classificado também como quente e úmido, 

apresentando temperaturas elevadas, altas taxas de umidade relativa e radiação solar 

intensa. As temperaturas máximas estão entre 30,3°C e 29,6°C, e as mínimas estão entre 

18,4°C e 23,5°C, com uma temperatura média anual de 23,7°C. A umidade relativa possui 

um valor entre 77% e 80%, com uma média anual de 79%. Segundo Goulart et al. (1998), a 

direção predominante dos ventos no verão é norte e sudeste, e no inverno é norte. A seguir, 

encontram-se os dados climatológicos do Rio de Janeiro, obtidos pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1961 a 1990 (tabela 11). 

Tabela 11: Dados climatológicos do Rio de Janeiro (RJ) – 1961 a 1990 
Rio de Janeiro (RJ) – 1961 a 1990 (mensal/anual) 

Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. ANO 
Temperatura máx. (°C) 29,6 30,3 29,4 27,9 26,5 25,2 25,3 25,6 25,0 26,0 27,3 28,5 27,2 
Temperatura méd.(°C) 26,2 26,5 26,0 24,5 23,0 21,5 21,4 21,8 21,8 22,8 24,2 25,2 23,7 
Temperatura mín. (°C) 23,2 23,5 23,0 21,9 20,4 18,6 18,4 18,9 19,2 20,2 21,4 22,4 20,9 
Insolação (horas) 196 206 195 165 171 156 181 178 135 157 168 158 172,0 
Umidade Relativa (%) 79,0 79,0 80,0 80,0 80,0 79,0 77,0 77,0 79,0 80,0 79,0 80,0 79,08 
Precipitação (mm) 123 103 101 139 81 80 52 46 81 82 92 170 95,83 
Evaporação (mm) 112 103 105 92 91 84 103 102 97 98 104 107 99,83 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

De acordo com a Carta Bioclimática para a cidade de Salvador (figura 123), vemos 

que os pontos vermelhos, representando as horas do ano, estão situados na sua maior parte 
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entre 20˚C e 30˚C e acima de 50% de umidade relativa. As altas temperaturas e as elevadas 

taxas de umidade relativa são os principais causadores de desconforto nesse clima. Desse 

modo, só por esses dados já percebemos que a estratégia de ventilação natural se 

encontra como a mais adequada para resolver o problema do desconforto 

térmico  (LAMBERTS et al., 1997).  

Da mesma forma que em Salvador, a ventilação natural se destaca como uma 

importante estratégia para se alcançar o conforto térmico no Rio de Janeiro. A carta 

bioclimática do Rio (figura 124) mostra que a concentração dos pontos vermelhos está 

situada entre 15°C e 32°C e acima dos 50% de umidade relativa. No entanto, alguns pontos 

se localizam próximo dos 40°C, indicando, em alguns momentos, a necessidade do uso de 

ar condicionado, o que é menos frequente em Salvador. Além disso, recomenda-se o uso 

da massa térmica para aquecimento e aquecimento solar passivo para os períodos de 

inverno, que registram temperaturas mais baixas.  

Figura 123: Carta Bioclimática com TRY de 
Salvador (GOULART et. al., 1998, p.256). 

Figura 124: Carta Bioclimática com TRY do 
Rio de Janeiro (GOULART et. al., 1998, p.231). 
 

 

Segundo Lamberts et al. (1997), no caso de Salvador, as porcentagens mostram que 

37,8% das horas/ano representam períodos de conforto, enquanto 62,1%, períodos de 

desconforto. Dentro dos períodos de desconforto, 58,5% são devidos ao calor, e apenas 

3,6% ao frio. As principais estratégias de conforto indicadas são: ventilação (45,5%), e 

ventilação e massa térmica para resfriamento (11,6%).  Dentre estas, a principal é a 

ventilação natural, podendo ser utilizada em 58% das horas do ano de desconforto por 

calor. Desse modo, conseguimos resolver quase todo o desconforto térmico por calor 
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utilizando apenas sistemas de resfriamento natural e evitando o uso do ar condicionado, 

que é necessário em apenas 0,3% das horas do ano. Com relação ao desconforto por frio, 

temos que 3% das horas do ano necessitam do uso de aquecimento solar e do uso de 

massa térmica para aquecimento. No entanto, por essas estratégias serem opostas à 

ventilação, e por ser necessário o uso delas em um tempo desprezível ao longo do ano (em 

média 10 dias/ano), o seu uso não é justificado (tabela 12). Isso pode ser intensificado 

através dos dados do INMET, cujas temperaturas mínimas são superiores a 21,3°C.  

 
Tabela 12: Estratégias bioclimáticas para Salvador (%) 

Conforto 37,8 

Desconforto 

Calor 

V 45,5 

58,5 

62,1 

RE 0 

MR 0 

AC 0,3 

U 0 

V, MR 0,9 

V, MR, RE 11,6 

MR, RE 0 

Frio  

MA, AS 3 

3,6 AS 0 

AA 0,5 

Legenda: V: Ventilação; RE: Refrigeração evaporativa; MR: Massa térmica para resfriamento; AC: Ar 

condicionado; U: Umidificação; MA: Massa térmica para aquecimento; AS: Aquecimento solar; AA: 

Aquecimento artificial. 

Fonte: LAMBERTS et al. (1997), adaptado pela autora. 
 

Já para o Rio de Janeiro, as duas estratégias principais que devem ser consideradas 

são: a ventilação (57% das horas do ano), e a massa térmica para aquecimento e 

aquecimento solar (14,8% das horas do ano), conforme é apresentado na tabela 13. Como 

essas duas estratégias se contradizem, é necessária a adoção de alguns cuidados durante a 

concepção do projeto arquitetônico, buscando-se explorar ao máximo a ventilação natural 

nos períodos de calor, e usufruir do sol nos períodos frios. No entanto, deve ser dado um 

maior destaque para a estratégia de ventilação natural, pois, no Rio de Janeiro, a maior 

parte do ano é verão (LAMBERTS et al., 1997). 

Lamberts et al. (1997) ainda destaca que o uso da ventilação natural no Rio de 

Janeiro proporcionará conforto térmico em 61% das horas do ano, o que representa quase 
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todas as horas em que ocorre desconforto por calor.  Além disso, essa solução garante 

quase a total independência do uso do ar condicionado, que se torna necessário em 

apenas 3% das horas do ano (tabela 13).  

Tabela 13: Estratégias bioclimáticas para Rio de Janeiro (%) 
Conforto 20,3 

Desconforto 

Calor 

V 57 

64,4 

79,6 

RE 0 

MR 0,1 

AC 3 

U 0 

V, MR 0,4 

V, MR, RE 3,6 

MR, RE 0,1 

Frio  

MA, AS 14,8 

15,1 AS 0 

AA 0,2 
Legenda: V: Ventilação; RE: Refrigeração evaporativa; MR: Massa térmica para resfriamento; 

AC: Ar condicionado; U: Umidificação; MA: Massa térmica para aquecimento; AS: Aquecimento 

solar; AA: Aquecimento artificial. 

Fonte: LAMBERTS et al. (1997), adaptado pela autora. 
 

É importante ressaltar que, devido à grande dimensão dessas cidades, existe uma 

diferença significativa do clima em diversos pontos urbanos. Segundo a Profa. Dra. Claudia 

Barroso Krause (informação pessoal)69, o clima do Rio de Janeiro, assim como de outras 

cidades com topografia variada à beira-mar, é extremamente variado. Ela destaca que a 

região em que o Hospital Sarah se localiza (Barra da Tijuca) é completamente distinta das 

regiões que possuem os dados meteorológicos tradicionais repertoriados nas séries 

climáticas (como a Praça XV, no centro da cidade, ou o aeroporto do Galeão). Deste 

modo, os dados mais assemelháveis à sua localização seriam aqueles extraídos do 

aeroporto de Jacarepaguá. 

Esse aeroporto se localiza na Baixada de Jacarepaguá, na parte sudoeste da cidade, 

a aproximadamente 30 km do centro. De acordo com Corbella e Stangenhaus (1999), essa 

parte da cidade é uma das mais carentes em informações meteorológicas, contando 

apenas com dados extremos. Os dados adquiridos na estação de Jacarepaguá apontam 

                                                           
69 Claudia Mariz de Lyra Barroso Krause é pesquisadora e professora associada da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), através do Departamento de Tecnologia da Construção DTC e do Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura – PROARq. Informação cedida pela professora, no dia 03 de dezembro de 2009 (via email). 
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que a média das máximas durante o verão fica em torno de 32,3°C, e a média das mínimas 

durante o inverno, em torno de 17,1°C. 

 

5.2.1.2 Localização do terreno e implantação 
 

O terreno destinado à implantação do Hospital Sarah de Salvador (informação 

verbal)70 situa-se em uma cumeada típica do relevo do recôncavo baiano e é totalmente 

circundado por vegetações. Possui um formato irregular, com uma área de 

aproximadamente 120. 000 m2 e um desnível de 24 m (Acervo CTRS, 2008)71. Margeando o 

terreno, temos a avenida Tancredo Neves e a avenida Paralela.  

O hospital é predominantemente horizontal e está localizado no nível mais alto do 

terreno, aproveitando a vista e a brisa que vem do mar.  Todos os ambientes internos 

possuem contato direto com os externos, facilitando tanto a locomoção dos pacientes 

quanto os tratamentos ao ar livre. Essa questão é muito importante, por se tratar de um 

hospital destinado ao atendimento de pacientes com doenças do aparelho locomotor.  

O hospital, composto por quatro blocos, possui um partido horizontal estruturado em 

dois níveis. O bloco destinado aos serviços gerais está implantado na cota 36. Já o bloco 

principal, o bloco de residência médica e centro de estudos, e o bloco do Centro de Apoio 

à Criança com Paralisia Cerebral (CAPC) estão situados na cota 39. Nesse mesmo terreno, 

separado do hospital pelo desnível e pela extensa massa vegetativa, encontra-se o Centro 

de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS), situado na cota 15, conforme as figuras 125 e 126.  

                                                           
70 O terreno de implantação do Sarah de Salvador pertencia originalmente ao Exército e ao Ministério da 
Previdência do INSS. Através de uma permuta feita pela Prefeitura de Salvador, o terreno foi doado à Associação 
das Pioneiras Sociais para a construção do hospital. No entanto, em 1988, quando se iniciou a obra do hospital, o 
exército invadiu o terreno e suspendeu a obra.  Paralelamente a isso, o prefeito de Salvador, Fernando José, fechou 
a Fabrica de Equipamentos Comunitários (FAEC). Nessa fábrica eram produzidas as peças pré-fabricadas de 
argamassa armada que estavam sendo utilizadas na construção desse hospital. Diante disso, Antônio Carlos 
Magalhães, que na época era governador da Bahia e fazia parte do conselho da Rede Sarah, conseguiu que o 
terreno fosse cedido pelo ministro do Exército e da Previdência, para a construção do hospital. No entanto, a FAEC 
permaneceu fechada. Diante desse fato, houve um atraso na finalização da obra. O projeto arquitetônico do 
Hospital Sarah de Salvador foi elaborado por volta de 1987, mas, devido a esses problemas, a construção foi 
retomada somente no final de 1991. Nesse período, foi feita uma adaptação ao projeto original com relação ao 
sistema construtivo, e somente em março de 1994 o hospital foi inaugurado (informações cedidas durante a 
entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF). 
71 Levantamento feito pela autora no CTRS, no dia 19 de novembro de 2008, Salvador - BA 
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     Figura 125: Corte do terreno (Acervo CTRS, 2008 - adaptado pela autora) 
 
 
 

 
 

Figura 126: Esquema da implantação (Acervo CTRS, 2008 - adaptado pela autora) 
 

 

A implantação do edifício no lote não agrediu a paisagem natural, mantendo o 

caráter original da vegetação circunvizinha e preservando a extensa massa vegetativa do 

terreno (figura 127). A opção por preservar as áreas verdes foi devida à paisagem 

agradável que proporciona aos pacientes, e à importância climática que possuem.  Além 

disso, esse bosque serve de integração entre o hospital e o CTRS, existindo extensas áreas de 

lazer ao longo dele (figura 128).   

Massa vegetativa 

CTRS 

Hospital Sarah Kubitschek 

Av. Tancredo Neves 
Acesso principal 

CAPC 
Acesso secundário 
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Figura 127: Massa vegetativa preservada 
(Acervo da autora, 2008) 

Figura 128: Uso do bosque para lazer dos 
usuários (Acervo da autora, 2008) 

 

Devido à grande dimensão do terreno e à declividade entre o CTRS e o hospital, 

uma das preocupações do arquiteto foi o transporte dos pacientes nas áreas 

externas.  Diante disso, há duas soluções: os ônibus apropriados para pacientes sob cadeiras 

de rodas ou camas-macas (figura 129), e dois bondes contrapesados que interligam o CTRS 

e o hospital (figura 130).  

 

 
Figura 129: Ônibus para transporte dos 

pacientes (LATORRACA, 1999) 
Figura 130: Bondes contrapesados 

(acervo da autora, 2008) 
 

Já o terreno destinado à implantação do Sarah do Rio de Janeiro (informação 

pessoal)72 localiza-se na zona oeste da cidade, no bairro Barra da Tijuca. Ocupa uma 

                                                           
72 Inicialmente, o Governo do estado, com a interveniência da prefeitura do Rio de Janeiro cedeu a ilha de 
Pombeba para a construção em conjunto do Hospital e do Centro de Reabilitação Infantil Sarah Kubitschek. A ilha 
se localiza às margens da lagoa de Jacarepaguá sendo ligada com a cidade através da avenida Salvador 
Allende. O anteprojeto inicial do hospital em conjunto com o Centro de Reabilitação, devido à extensa ocupação 
da ilha, exigia uma mudança de 10% na taxa de ocupação estabelecida pela prefeitura do Rio, para as 
construções nesse terreno. Além disso, os espaços verdes ao redor do prédio e as futuras expansões do hospital 
seriam restringidos. Assim, elaborou-se uma nova proposta, construindo-se apenas o Centro de Reabilitação na ilha, 

CTRS 
Massa vegetativa 
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quadra com cerca de 80.000 m2 e situa-se próximo à lagoa Jacarepaguá. O lote do hospital 

é delimitado pelas avenidas projetada 02, projetada 03, canal Arroio Pavuna e Embaixador 

Abelardo Bueno. A avenida Canal Arroio Pavuna é margeada pelo rio Arroio Pavuna, que 

desemboca na Lagoa de Jacarepaguá, conforme mostra a figura 131 (informação 

verbal)73.  

 

 
Figura 131: Mapa de localização (informação pessoal74, 2008, adaptado pela autora) 
 

Em virtude da localização do lote em uma região baixa e parcialmente alagada, o 

terreno foi aterrado até atingir a cota de segurança mínima aconselhável pela prefeitura, 

que é 2,00m acima do nível da lagoa de Jacarepaguá. Nessa cota, foi implantado o 

pavimento técnico, que está no nível abaixo do complexo hospitalar (informação verbal)75. 

Lelé adotou essa solução principalmente por questões financeiras. Elevar o nível do 

terreno para implantar o hospital do Rio seria muito oneroso, porque os aterros e as 

                                                                                                                                                                                     
e o hospital foi implantado em um terreno localizado a cerca de 4 km da unidade infantil. A ligação entre os dois é 
feita pela avenida Embaixador Abelardo Bueno - Dados retirados a partir de um manual de anteprojeto elaborado 
pela Associação das Pioneiras Sociais, que tem como título: “SARAH RIO – Unidade Hospitalar”, cedido pela 
arquiteta Adriana Filgueiras Lima, durante a visita da autora ao Hospital Sarah Kubitschek – Rio, no dia 05 de agosto 
de 2008. 
73 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta Adriana Filgueiras Lima, no dia 04 de agosto de 2008, Rio de 
Janeiro – RJ. 
74 Foto retirada do manual de anteprojeto elaborado pela Associação das Pioneiras Sociais, que tem como título: 
“SARAH RIO – Unidade Hospitalar”, cedido pela arquiteta Adriana Filgueiras Lima, durante a visita da autora ao 
Hospital Sarah Kubitschek – Rio, no dia 05 de agosto de 2008. 
75 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta Adriana Filgueiras Lima, no dia 04 de agosto de 2008, Rio de 
Janeiro – RJ. 

Hospital Sarah Kubitschek Av. Embaixador Abelardo Bueno 

Lagoa de Jacarepaguá 
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Reabilitação Infantil 
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movimentações de terra têm um custo elevado. Para implantar galerias de instalações 

como nos outros hospitais, seria necessário aterrar o terreno e, posteriormente, escavá-

lo.  Desse modo, o arquiteto elevou o terreno até a cota mínima e criou um pavimento 

técnico, onde se localizam todas as instalações do hospital, conforme as figuras 132 e 

133  (informação verbal)76. 

 

  
Figuras 132 e 133: Vista externa e interna do pavimento técnico, respectivamente (Acervo 

da autora, 2009) 
 

Como proteção para possíveis enchentes e buscando evitar os riscos de inundações, 

criou-se um lago artificial com 300 metros de extensão, localizado na faixa frontal do terreno 

e no nível do pavimento técnico. Esse espelho d’água é composto por águas pluviais, que 

são descarregadas diretamente no rio Arroio Pavuna, junto à sua foz na lagoa de 

Jacarepaguá. Para os períodos de seca, o hospital possui dois poços semiartesianos, que 

complementam o nível do lago (informação verbal)77. Além desse espelho d’água possuir 

funções técnicas (estabilização da drenagem), paisagísticas e climáticas, pode ser 

destacado como um recurso de humanização para os pacientes, que usufruem dessa vista 

extremamente agradável enquanto tomam banhos de sol (figura 134). 

Aquele pavimento técnico é evidentemente muito melhor que uma galeria. 
Agora existe o problema econômico, porque é muito mais caro que uma 
galeria. Mas naquele caso específico foi mais barato.  Quando eu cheguei 
naquele terreno e vi aquela inundação total, que era um grande pântano, a 
solução básica ali era resolver a questão da drenagem. Tinha que levantar o 
nível para proteger o hospital de inundações e resolver também o problema 
da própria água que estava depositada na superfície. Então a questão da 
prioridade foi resolver a drenagem. E aí o que se concedeu? Primeiro criar 
um lago. Aí que vêm as funções que vão se integrando. O lago permitiu que 

                                                           
76 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta Adriana Filgueiras Lima, no dia 04 de agosto de 2008, Rio de 
Janeiro – RJ. 
77 Ibid., 2008. 

Pav. Técnico 
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toda a água daquele lote se dividisse pra ele. Você dispensava as galerias e 
intercomunicava esse lago com a lagoa e foi feito: arrebentamos a rua e 
ligamos o lago com a lagoa de Jacarepaguá. Então, estamos protegidos de 
inundações. Agora, daí em diante, pra que colocar terra para depois 
escavar uma galeria? Era muito mais econômico você fazer uma palafita e 
fazer um pavimento técnico do que fazer uma galeria. Então esse somatório 
de coisas é que nos conduziu a uma solução que eu acho que é muito 
melhor do que essa daqui (Salvador). Para aquele caso foi melhor um 
pavimento técnico (informação verbal)78. 

 

 
Figura 134: Espelho d’água na faixa frontal do terreno (Acervo da autora, 2009) 
 

Assim como o hospital de Salvador, optou-se por uma implantação horizontal e uma 

setorização por blocos. O projeto se divide em 5 blocos, sendo todos interligados entre si e 

contornados por jardins que tornam os espaços mais agradáveis e melhoram o microclima 

da obra (figura 135). A topografia plana do terreno e a solução horizontal possibilitam a 

ampla integração do hospital com os espaços verdes, facilitando a convivência e a 

locomoção dos pacientes. 

 
Figura 135: Implantação do Hospital Sarah – Rio (Acervo CTRS, adaptado pela autora, 2008). 
                                                           
78 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de Novembro de 2008, Salvador – BA. 

Hospital Sarah Kubitschek 
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Os edifícios estão implantados na cota + 5,50m.  Somente o centro de estudos, 

residência médica e o pavimento inferior do auditório se encontram no nível do pavimento 

técnico, ou seja, na cota + 2,00m (figura 136).  

 
Figura 136: Espelho d’água na faixa frontal do terreno (Acervo CTRS, 2008)  

 

 
5.2.1.3 Os hospitais 

 

Os hospitais da Rede Sarah são edifícios abertos com grande mobilidade dos 

pacientes, tendo como diretrizes mais relevantes: 

• Grande flexibilidade dos espaços, que devem se adaptar aos diferentes avanços 

tecnológicos.  

• A adoção de um partido horizontal com espaços internos completamente 

integrados aos espaços externos. 

• A priorização do uso da ventilação e da iluminação naturais, visando ambientes mais 

agradáveis, menos herméticos e mais econômicos.  

O conjunto arquitetônico de Salvador é constituído por quatro blocos: serviços gerais; 

setor principal; centro de estudos e residência médica; e centro de apoio à criança com 

paralisia cerebral, totalizando 28.000 m2 e com capacidade para 165 leitos de internação 

(figura 137). A integração dos espaços internos com os externos é totalmente explorada. Ao 

redor dos edifícios, têm-se estacionamentos, jardins e áreas de tratamento e lazer como: 

piscinas, quadras, pista de trolley e concha acústica  (figuras 138 e 139).  

 

Pav. Inf. Auditório 

Centro de estudos e 

residência médica 

Pav. técnico 
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Figura 137: Implantação do Hospital Sarah - Salvador (Acervo CTRS, 2008 - adaptado pela 

autora) 
 
 
 

  
Figura 138: Concha acústica, rodeada por 

vegetação (Acervo da autora, 2008) 
Figura 139: Espaços externos para lazer dos 

pacientes (Acervo da autora, 2008) 
 

Já o complexo hospitalar do Rio de Janeiro é composto por cinco blocos: apoio aos 

serviços; serviços; serviços gerais; internação e reabilitação; e residência médica, centro de 

estudos e auditório, totalizando aproximadamente 55.000 m2 com capacidade para 120 

leitos de internação (figura 140). Da mesma forma que em Salvador, os edifícios são 

interligados entre si e rodeados por amplos jardins com áreas de lazer e de tratamento, além 

da existência do espelho d’água frontal, conforme apresentado nas figuras 141 e 142. 

 

 

 

Serviços gerais Centro de estudos e 

residência médica 

Centro de Apoio à Criança 

com Paralisia Cerebral 

Setor principal 

Estacionamento 

Estacionamento 

Estacionamento 

Quadra 

Pista de trolley 
Concha acústica 
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Figura 140: Implantação do hospital – Rio de Janeiro (Acervo CTRS, 2008 - adaptado pela 

autora, 2008). 
 

Figura 141: Áreas externas de lazer (Acervo 
da autora, 2009) 

Figura 142: Áreas externas de tratamento 
(Acervo da autora, 2009) 

 

No subsolo do Sarah de Salvador, encontram-se as galerias subterrâneas visitáveis, 

onde se localizam as instalações do edifício para a realização da manutenção do prédio 

(figura 143). Além dessa função, desempenham funções estruturais e climáticas.  

As galerias são a espinha dorsal do edifício. Elas correspondem ao 
pavimento inferior, com pé direito de 2,60m, por onde passa toda a rede de 
instalações prediais, que podem ser visitadas em função de eventuais 
reparos. Através desse sistema, é possível introduzir novos pontos de acesso 
de tubulações em cada ambiente do hospital. No caso dos hospitais do 
Nordeste, as galerias funcionam como grandes dutos orientados na direção 

Anexo de serviços Bloco de serviços 
gerais 

Bloco de internação e 
reabilitação 

Centro de estudos e 

residência médica 

Auditório 

Bloco de serviços 

Espelho d’água 
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dos ventos dominantes. [...] Ao mesmo tempo, essas galerias funcionam 
como um sistema de fundação do hospital. Sobre uma viga principal se 
apoiam pilares metálicos tubulares que conduzem as águas pluviais para as 
tubulações de drenagem (LIMA, 1997 apud GUMARÃES, 2003, p.179)79. 

 

Já no Sarah do Rio de Janeiro, diferentemente dos outros hospitais da Rede, 

substituíram-se as galerias por um pavimento técnico, ocupando o piso inferior de todos os 

blocos do hospital. No entanto, como nas galerias, nesse piso localizam-se todas as 

instalações do hospital e todo o serviço de manutenção ocorre aqui (figura 144). Essa 

solução, além de atender às questões técnicas no terreno, melhorou as manutenções, a 

flexibilidade do hospital e as questões climáticas, como veremos mais adiante.  

 
Figura 143: Galerias subterrâneas do Sarah 
de Salvador (Acervo da autora, 2010) 

Figura 144: Pavimento técnico do Sarah do 
Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2009) 

 

Nas áreas de maior permanência dos pacientes, como a internação e as áreas de 

reabilitação, tem-se uma grande preocupação em tornar os ambientes agradáveis.  Lelé 

substitui a enfermaria tradicional pela enfermaria aberta e flexível.  Buscando uma maior 

integração dos pacientes entre si e com os espaços externos, existem grandes terraços para 

banhos de sol, que é um aspecto essencial como método terapêutico. 

No hospital de Salvador, as enfermarias e os apartamentos individuais se 

desenvolvem em um único nível e se integram amplamente ao terraço-jardim (figura 145). 

No Sarah do Rio de Janeiro, as enfermarias também possuem amplo contato com as áreas 

externas e se desenvolvem em um único nível, na cota + 5,50m. Já os apartamentos 

                                                           
79 LIMA, J. F. (1997) Trecho extraído do vídeo produzido pelo setor de foto e imagem da Rede Sarah. Salvador – BA. 
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individuais se localizam em níveis superpostos: o inferior está no nível + 5,50m e o superior, no 

nível + 8,75m. Os apartamentos possuem acesso a varandas externas e ao solário, formado 

por duas plataformas metálicas, que se localizam no espelho d’água (figura 146).  As 

circulações internas desses apartamentos se integram ao espaço central de convivência, 

composto por jardins internos e com pé-direito duplo, possibilitando maior vivacidade e 

alegria aos ambientes (figura 147).  

  
Figura 145: Terraço-jardim externo do Sarah - 

Salvador (LATORRACA, 1999) 
Figura 146: Varandas externas e os solários 
do Sarah – Rio (Acervo da autora, 2009) 

  

 
Figura 147: Croqui e foto da circulação interna e do espaço de convivência, 

respectivamente (Acervo CTRS, 2008 e Acervo da autora, 2009, respectivamente) 
 

O setor de reabilitação tanto do hospital de Salvador quanto o do Rio de Janeiro 

também são amplamente integradas aos espaços externos. No caso do Sarah – Rio, esse 

setor possui coberturas em arcos retráteis, com grande pé-direito, permitindo a entrada da 

luz natural. A preocupação do arquiteto com essas questões se deve ao conhecimento do 

benefício que tais estratégias proporcionam para o tratamento e o estímulo do psicológico 

dos pacientes (figuras 148 e 149).  
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Figura 148: Hidroterapia do hospital de 
Salvador (Acervo da autora, 2010) 

Figura 149: Hidroterapia do hospital do Rio de 
Janeiro (Acervo CTRS, 2010) 

 

Em ambos os hospitais, o bloco destinado ao centro de estudos, residência médica e 

auditório fica completamente independente do hospital. No Sarah de Salvador, o bloco 

possui um formato semelhante ao hospital (figura 150). Já no Sarah do Rio, o volume do 

auditório é completamente diferente (figura 151). 

  
Figura 150: Residência médica e centro de 
estudos - Salvador (Acervo da autora, 2008) 

Figura 151: Acesso ao auditório - Rio de 
Janeiro (Acervo da autora, 2009) 

 
 

5.2.1.4 Materiais e sistema construtivo 
 

A obra arquitetônica de Lelé pode ser caracterizada pela racionalização e 

industrialização da construção. Tanto no Sarah de Salvador quanto no do Rio de Janeiro, foi 

empregado um sistema pré-fabricado misto de estrutura metálica e vedação em 

argamassa armada. No caso de Salvador, devido ao fechamento da FAEC, que na época 

era a responsável pela produção dos elementos pré-fabricados, foi necessário adaptar o 

projeto às novas funções técnicas e construtivas. Já no Sarah do Rio, pela existência do 

CTRS, a construção foi facilitada e aprimorada.  

As paredes de ambos os hospitais são constituídas por duas placas de argamassa 

armada, isoladas entre si por uma camada de ar de cerca de 25 cm. As duas placas não se 
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tocam, o que reduz o ganho térmico por condução entre as superfícies. Nesse espaço de ar 

se localizam todas as instalações, tubulações e os dutos de ventilação (figura 152). No 

entanto, existem exceções em algumas paredes internas do Sarah de Salvador, que são 

compostas em alvenarias de tijolos. 

 

Figura 152: Divisórias pré-fabricadas de argamassa armada (Acervo da autora, 2006) 
 

Lelé busca desenhos mais leves na cobertura. Os sheds são elementos arquitetônicos 

que caracterizam sua arquitetura, estando presentes em todos os edifícios da Rede Sarah. 

Em função do caráter maleável do aço, esses elementos assumem formas variadas.  No 

caso de Salvador, a estrutura dos sheds é composta por treliças metálicas apoiadas em 

pilares de tubo metálicos e em vigas duplas paralelas metálicas (informação verbal)80.  Os 

sheds foram revestidos com telhas de aço pré-pintadas. No entanto, com o passar do 

tempo, essas telhas começaram a comprometer o funcionamento do hospital, sendo 

substituídas por telhas de alumínio (informação verbal)81.   

Atualmente, a cobertura do hospital de Salvador é composta por uma camada 

externa de telhas de alumínio, uma intermediária com treliças metálicas – formando uma 

camada de ar com 15 cm de espessura – e um forro interno de alumínio (figura 153). As 

faces internas das telhas e dos forros são revestidas com bidim OP-30. O bidim é uma manta 

termoacústica que, segundo o arquiteto Haroldo Pinheiro (informação verbal)82, tem dupla 

função: ao mesmo tempo em que é utilizado para neutralizar parte do calor que incide nas 

telhas, evitando a irradiação para os ambientes internos, serve também para reduzir o ruído 

                                                           
80 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
81 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Neuton Bacelar, no dia 20 de novembro de 2008, Salvador - BA 
82 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
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da chuva. Esse material funciona como isolante no caso do conforto térmico e como 

absorvente, no caso do conforto acústico. 

O pé-direito desse hospital é de 3,00m na parte inferior dos sheds e 4,50m na superior, 

sendo, nesse caso, os sheds limitados por ambientes, o que os torna menos flexíveis às 

ampliações, às manutenções e ao sistema de ventilação natural (figura 153).  

 [...] cada shed está limitado a um ambiente, então se você tem que mexer 
nas divisórias, você tem que mexer de acordo com as aberturas dos sheds, 
se não você faz uma confusão danada. Então isso cria uma limitação 
grande de flexibilidade dos ambientes. Não é uma boa solução. [...] A 
tendência é a ventilação ir melhorando. Naquele sistema do Rio a 
ventilação melhora bastante, e essa aqui (Salvador) já é mais limitada aos 
ambientes (informação verbal) 83 

 

 
Figura 153: Corte do hospital de Salvador com a modulação utilizada (Acervo CTRS, 2008, 

adaptado pela autora). 
 

Já no Sarah do Rio de Janeiro, tem-se uma grande evolução na composição da 

cobertura. Os sheds também são compostos por telhas e forros de alumínio, formando entre 

eles uma camada de ar de 15 cm de espessura. No entanto, diferentemente do hospital de 

Salvador, em que os sheds são limitados pelos ambientes, nesse caso a cobertura é 

totalmente solta e independente dos espaços internos, formando um grande espaço de ar 

ventilado. Entre a cobertura externa em sheds e os ambientes internos, têm-se forros 

basculantes e arcos retráteis, revestidos de policarbonato translúcido. Além da cobertura 

completamente solta, que vence vãos de até 15 metros, o pé-direito desse edifício é maior, 

sendo variável e sempre superior a 8m (figura 154). 
                                                           
83 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 20 de novembro de 2008, durante a visita ao hospital 
Sarah de Salvador, Salvador – BA. 

Telha de alumínio 
Camada de ar 
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Figura 154: Sheds totalmente soltos dos ambientes internos (Acervo CTRS, 2008) 

 

Como a cobertura é a face do edifício mais exposta à radiação solar, grande parte 

do ganho térmico para o interior do edifício acontece por essa face. Segundo Bittencourt e 

Cândido (2006, p.8), “em baixas latitudes, os telhados recebem cerca de 2/3 da radiação 

solar global que incide nas construções”, o que a torna um dos elementos mais importantes 

para se considerar na proteção dos ganhos térmicos pela radiação solar. 

A telha de alumínio possui uma pequena espessura e, segundo a NBR 15220 (2003), o 

alumínio possui um valor de condutividade térmica de λ= 230 W/(m.K), ou seja, é um 

material com uma resistência térmica relativamente baixa (R = e/λ), e, consequentemente, 

possui um valor de transmitância térmica alta. Essas propriedades indicam que grande 

quantidade de calor é transmitida para os ambientes internos. No entanto, as estratégias de 

projeto utilizadas por Lelé ajudam a minimizar esse ganho de calor. Em ambos os hospitais, a 

cobertura é pintada de branco neve (informação verbal)84 e, segundo Dornelles (2008), essa 

cor possui uma absortância em torno de - α= 0,194 (19,4%) e uma refletância em torno de – 

ρ= 0,806 (80,6%), ou seja, minimiza a absorção da radiação incidente pela cobertura e o 

ganho de calor para os ambientes internos, aumentando a reflexão da radiação solar 

(figuras 155 e 156)85.  

                                                           
84 A cor usada nas coberturas dos hospitais Sarah é o branco neve, com acabamento de poliuretano acrílico 
alifático e autobrilho, do fabricante Perfection novo internation. Tem notável proteção ao intemperismo, água 
salgada e resistência à abrasão. Informação fornecida pelo engenheiro José Antônio Leão Lírio, no dia 19 de 
fevereiro de 2011 (via e-mail).  
85 A cobertura do Sarah de Salvador possui algumas pestanas pintadas de amarelo. No entanto, atualmente essas 
peças estão sendo pintadas de branco, sendo que a grande maioria já possui essa cor. Informação fornecida pelo 
engenheiro José Antônio Leão Lírio, no dia 19 de fevereiro de 2011 (via e-mail). 

Sheds – telhas de alumínio Espaço de ar ventilado 

Forros basculantes 

8,00m 

Arcos retráteis 

Camada de ar 

Forro de alumínio 
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Figura 155: Cobertura do Sarah de Salvador 

(Acervo da autora, 2008) 
Figura 156: Cobertura do Sarah do Rio de 

Janeiro (Acervo CTRS, 2008) 
 

Outra tática utilizada pelo arquiteto para minimizar o ganho de calor é o espaço de ar 

existente entre a cobertura e o forro. No caso de Salvador, existe um espaço com treliças 

metálicas que forma um colchão de ar de aproximadamente 15 cm (figura 153). Segundo 

Haroldo Pinheiro (informação verbal)86, a primeira e a última terça desse espaço são de 

chapa vazada, o que permite uma renovação do ar presente nesse espaço e evita o 

acúmulo de ar quente.  Além dessa camada de ar criar uma proteção térmica reduzindo a 

entrada de calor nos ambientes pela cobertura, a ventilação natural de baixo para cima 

(efeito chaminé) também contribui com esse aspecto, retirando o calor para o exterior. 

Já no hospital Sarah do Rio de Janeiro, isto é acentuado pela cobertura totalmente 

independente do prédio (figura 154). Entre os sheds e os tetos móveis, existe um grande 

espaço de ar ventilado de cerca de 4m que funciona como uma proteção térmica maior 

que em Salvador. Além disso, a localização das aberturas dos sheds em lados opostos – 

barlavento e sotavento - permite a renovação contínua do ar, evitando nesse espaço o 

acúmulo de ar quente. Essa camada de ar ventilada entre as coberturas ajuda na 

dissipação do calor vindo pela incidência da radiação solar sobre a cobertura externa.   

Os tetos metálicos dos ambientes são revestidos com policarbonato alveolar 

translúcido. Segundo Labaki et al. (1999) e Caram (2002), os policarbonatos apresentam 

transparência ao infravermelho curto e ao visível, mas são opacos ao ultravioleta e ao 

infravermelho longo, produzindo o efeito estufa. Além disso, se foram utilizados em superfícies 

muito expostas, podem apresentar problemas, como o amarelamento, passando de 

                                                           
86 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de Junho de 2009, Brasília – DF. 
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transparentes para translúcidos. No entanto, como nesse caso eles são translúcidos e não se 

encontram totalmente expostos às intempéries e à incidência da radiação solar direta, pois 

estão totalmente protegidos e sombreados pela cobertura externa, funcionam muito bem. 

 
[...] a hora que você abre eles (tetos basculantes) estão todos protegidos lá 
em cima. Estão sombreados pelas “árvores”, vamos dizer assim. Isso daqui no 
cálculo da carga térmica nem considerou teto. Considerou como uma 
parede divisória, um teto divisório de um ambiente que não é externo, que 
não pega sol (informação verbal)87. 

 

Utilizando coberturas refletoras e ventiladas nos dois hospitais, Lelé melhora o conforto 

térmico interno, pois, segundo a NBR 15220-2 (2003, p.5), “a ventilação do ático em regiões 

quentes é desejável e recomendável. Isto aumenta a resistência térmica da câmara de ar 

e, consequentemente, reduz a transmitância térmica e os ganhos de calor”. Além disso, 

Corbella e Yannas (2003) consideram que a proteção da cobertura para controle dos 

ganhos de calor é conseguida através de um teto ventilado e refletor, sendo o uso de 

isolantes térmicos88 nas superfícies mais castigadas pelo sol - como os tetos - uma estratégia 

muito eficiente. Apesar das duas coberturas apresentarem estratégias semelhantes, 

notamos uma grande evolução projetual no sistema do Sarah – Rio. 

Além da cobertura, as superfícies envidraçadas, também são responsáveis pelo ganho 

térmico para os ambientes internos. No caso dos hospitais Sarah, o contato com o exterior é 

sempre muito explorado pelo arquiteto através dessas superfícies. Segundo Labaki e Caram 

(1995), como não existe o vidro ideal89, o trabalho do arquiteto é muito importante no 

controle da radiação solar. Nos hospitais estudados Lelé utilizou o vidro comum transparente, 

incorporando dispositivos externos de sombreamento como brises, varandas, beirais e 

vegetações, para evitar a incidência da radiação solar direta nos espaços internos. 

São todos vidros comuns. Mas o vidro está sempre protegido por algum 
elemento para o sol não incidir diretamente nos ambientes internos, se não 
entra muito calor. Não existe o vidro ideal. Existem vidros que vão sendo 
colocados isso e aquilo, filmes para reduzir, mas você acaba tornando o 
vidro opaco. Então não resolve a eficiência. E o vidro é um material 
fantástico, excelente, se você tem uma orientação. Você nem sempre pode 
colocar as coisas para a melhor orientação. É lógico que existe uma forma 

                                                           
87 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de Junho de 2009, 
Brasília – DF. 
88 O ar pode ser considerado um isolante térmico. 
89 O vidro ideal é aquele que promove a luminosidade e reduz a radiação solar na região mais critica 
termicamente, que é o infravermelho (LABAKI e CARAM, 1995) 
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mais inteligente de você ocupar aquele espaço. Mas às vezes o lote é muito 
pequeno e muito caro, ai você não pode colocar tudo na melhor 
orientação. E na medida em que você aceita, você tem que trabalhar com 
proteções (informação verbal)90. 

 

É importante destacar que o diferencial das soluções propostas por Lelé está no 

projeto, que possui criatividade e rigor tecnológico. 

 
5.2.1.5 Estratégias de conforto ambiental 

 

Como vimos anteriormente, Salvador e Rio de Janeiro são caracterizadas como 

regiões de clima quente e úmido, tendo como principais estratégias de conforto a proteção 

da radiação solar direta e o uso da ventilação natural, sendo a segunda a principal para 

resolver quase todo o desconforto térmico por calor. Segundo Bittencourt e Cândido (2006, 

p.6), nesses climas “o resfriamento é a principal meta do projeto arquitetônico, e a 

necessidade de aquecimento é muito rara. O conforto térmico nas construções depende, 

em alto grau, do movimento de ar e da prevenção de ganhos de calor”.  

Corbella e Yannas (2003) destacam que, para as latitudes entre 12° e 30°, como 

Salvador e Rio de Janeiro, as superfícies que mais recebem sol são o teto, depois as 

fachadas leste e oeste, e por fim as fachadas nortes e sul (tabela 14). 

 

Tabela 14: Superfícies e cargas solares no verão 
Superfície Período de incidência da radiação solar 
Teto Todo o dia 
Norte Perto do meio dia 
Sul Primeiras horas da manhã e últimas da tarde 
Leste Toda a manhã 
Oeste Toda a tarde 

Fonte: CORBELLA e YANNAS (2003), adaptado pela autora 

 

 Como as fachadas da edificação recebem impactos térmicos diferentes, elas 

devem ter tratamentos diferenciados com relação à incidência solar. Para que o edifício 

receba menor carga térmica pela radiação, recomenda-se a sua implantação com as 

fachadas maiores orientadas para norte e sul, e as menores para leste e oeste. No entanto, 

ambos os hospitais não seguiram essa regra. 

                                                           
90 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de Novembro de 2008, Salvador – BA. 
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No caso de Salvador, o hospital foi implantado com as fachadas maiores orientadas 

para 40° nordeste – 220° sudoeste, e as menores na direção 130° sudeste - 310° noroeste, de 

modo que a trajetória solar acontece na diagonal dos edifícios (figura 157). Já no Sarah - 

Rio, as fachadas maiores seguem o eixo norte-sul, ocasionando uma maior incidência da 

radiação solar no envelope do edifício (figura 158). 

A implantação do Sarah - Salvador durante o verão permite um período de insolação 

similar nas diferentes fachadas (tabela 15). No entanto, a maior preocupação com o ganho 

térmico deve-se recair sobre as fachadas sudoeste e noroeste, pois, apesar de a intensidade 

do sol ser a mesma nos períodos da manhã e da tarde, o segundo é mais agravante. 

Tabela 15: Período de insolação nas fachadas do hospital de Salvador 
Fachada Solstício de verão Equinócios Solstício de inverno 

Nordeste (40°) 6:00h até as 11:00h 6:00h até as 13:00h 06:30h até as 15:00h 

Sudeste (130°) 6:00h até as 12:30h 6:00h até as 11:20h 06:30h até as 10:00h 

Sudoeste (220°) 11:00h até as 18:00h 13:00h até as 18:00h 15:30h até as 17:30h 

Noroeste (310°) 12:30h até as 18:00h 11:20h até as 18:00h 10:00h até as 17:30h 

Fonte: Dados levantados na carta solar da latitude de salvador 
 

Já no do Rio, a preocupação durante verão deve ser sobre as fachadas sul, leste e 

oeste. A fachada norte, não recebe sol no verão e tem incidência solar durante todo o dia 

no inverno e nos equinócios, destacando-se como a melhor orientação (tabela 16).  

            

Tabela 16: Período de insolação nas fachadas do hospital do Rio de Janeiro 
Fachada Solstício de verão Equinócios Solstício de inverno 

Norte (0°) ---- 6:00h até as 18:00h 06:30h até as 17:30h 

Leste (90°) 5:30h até as 12:00h 6:00h até as 12:00h 06:30h até as 12:00h 

Sul (180°) 05:30h até as 18:30h ---- ---- 

Oeste (270°) 12:00h até as 18:30h 12:00h até as 18:00h 12:00h até as 17:30h 

Fonte: Dados levantados na carta solar da latitude do Rio de Janeiro 
 

Apesar dessas implantações exporem os edifícios a uma maior carga térmica, foram 

priorizados os ventos dominantes, que incidem da direção nordeste em Salvador 

(informação verbal)91, e sudeste no Rio de Janeiro (informação pessoal)92, conforme 

                                                           
91 Apesar de Goulart et al. (1998) destacarem que a direção dos ventos dominantes de Salvador no verão é 
sudeste/leste e no inverno nordeste/sudeste, Lelé destaca que eles incidem da direção nordeste. Além disso, Minho 
coloca que existem dois quadrantes predominantes: o nordeste e o sudeste. O sudeste é na menor parte do ano e 
o nordeste é na maior parte no verão com incidência mais forte. Entrevistas realizadas pela autora, com o arquiteto 
Lelé e José Fernando Minho, nos dias 16 e 19 de março de 2010, Salvador – BA, respectivamente. 
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mostram as figuras 157 e 158. De acordo com Brown e Dekay (2004), quando trabalhamos 

na escala do terreno, aproveitar um recurso desejável é mais importante do que evitar um 

indesejável, pois é mais difícil, posteriormente, utilizar algo que foi bloqueado. No entanto, 

como a insolação tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro é muito forte e a maior parte 

das fachadas possuem fechamentos transparentes, o uso de estratégias para minimizar a 

incidência da radiação solar direta nos ambientes internos é essencial.  

  
Figuras 157 e 158: Orientação solar e direção dos ventos dominantes no Sarah de Salvador e 

Rio de Janeiro, respectivamente (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora). 
 

A ventilação natural possui uma relação direta com o entorno e, segundo Bittencourt 

e Cândido (2004), um erro frequente é avaliar o fluxo de ar no interior de uma construção 

sem ter um conhecimento do efeito dos edifícios vizinhos no movimento do ar. O tecido 

urbano, o arranjo das construções e a presença de obstáculos externos têm uma 

importância relevante na mudança do perfil do vento.  

No hospital de Salvador, a topografia acidentada e a localização de extensas massas 

vegetativas na porção nordeste podem interferir no efeito dos ventos. No entanto, o edifício 

foi localizado na parte alta do terreno, e, além disso, a inexistência de edifícios na direção 

dos ventos dominantes possibilita a sua livre circulação (figura 159). 

                                                                                                                                                                                     
92 Goulart et al. (1998) destacam que a direção dos ventos dominantes do Rio de Janeiro no verão é norte/sudeste 
e no inverno é norte. Segundo o Prof. Dr. Fábio Bitencourt, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, existem muitas dúvidas com relação aos ventos dominantes da cidade, 
pois a sua topografia estabelece nuances muito típicas com situações distintas. No entanto, na baixada de 
Jacarepaguá, onde estão localizadas as duas unidades hospitalares da Rede Sarah, o vento dominante é o vento 
sudeste. Informação cedida pelo professor, no dia 25 de junho de 2010 (via email). 
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Figura 159: Entorno do Hospital Sarah Kubitschek de Salvador e vistas ao redor do terreno 

(Google earth, 2010, e acervo da autora, 2010, respectivamente 
 

O mesmo acontece no Sarah Rio. A topografia relativamente plana e a inexistência 

de edifícios ou obstáculos ao redor do terreno, principalmente na direção dos ventos 

dominantes, permitem circulação das massas de ar, sem nenhuma obstrução (figura 160).  

 
Figura 160: Entorno do Hospital Sarah Kubitschek do Rio de Janeiro e vistas ao redor do 

terreno (Google earth, 2010, e acervo da autora, 2010, respectivamente 
 

 

5.2.1.5.1 O sistema de ventilação natural   

 

A priorização dos ventos naturais nesses hospitais proporciona o conforto térmico aos 

usuários, a renovação do ar interno, evita espaços herméticos e reduz os gastos com ar 

condicionado, o que se torna de grande importância pelos gastos que isso causaria para 

manter estabelecimentos desse porte climatizados artificialmente o tempo todo.  

Seguindo essa linha, o Sarah - Salvador não é totalmente climatizado (figura 

161).  Sistemas mecânicos de resfriamento existem apenas em ambientes especiais como 
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nos centros cirúrgicos, no setor de radiologia, informática, entre outros, por serem ambientes 

que exigem um controle rigoroso de temperatura, umidade e pressão, para manter o bom 

funcionamento dos equipamentos e a assepsia dos locais. Nos outros setores, mais flexíveis a 

esses fatores, utilizou-se exclusivamente a ventilação natural, evitando-se o uso da 

ventilação cruzada horizontal, por aumentar os riscos da disseminação de infecções, e 

optou-se por uma ventilação cruzada através de fluxos verticais, favorecendo o efeito 

chaminé. Segundo Lelé (informação verbal)93, se esse hospital funcionasse totalmente com 

ar condicionado, o investimento mensal da energia elétrica seria 10 vezes maior, ou seja, em 

vez de 80 mil, seriam gastos 800mil reais para mantê-lo funcionando.   

 

[...] Então a nossa proposta sempre foi à ventilação de baixo para cima 
porque o ar quente sobe. Quando você tem uma ventilação de baixo para 
cima, você evita a ventilação cruzada (horizontal), porque a poeira também 
pode servir de veículo para a transferência das bactérias. A bactéria sozinha 
ela não voa. Só existe uma bactéria terrível, que é a bactéria da gangrena 
gasosa.  Todas as outras ficam em superfícies. Tem que haver um veículo 
para transferir essas bactérias de um lado para o outro. Então, a ventilação 
cruzada (horizontal) nos hospitais também não é uma coisa muito boa. Tem 
que ser evitada quando é para longas distâncias, porque aí você corre um 
risco maior de transferir para outros pacientes. Então, quando se usa 
ventilação cruzada (horizontal), tem que ser em espaços menores. Em 
espaços muito grandes, deve ser evitado. Mas no nosso hospital aqui 
(Salvador) o que a gente preconizou foi isso. O sistema de ventilação que a 
gente utiliza é um ar diferente que entra por baixo e sai pela parte superior 
(informação verbal)94. 

 

Figura 161: Ambientes que utilizam ar condicionado e ventilação natural (Acervo CTRS, 2008 
– adaptado pela autora). 

 

                                                           
93 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé no dia 16 de março de 2010, Salvador – BA. 
94 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
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Muitas vezes a ventilação natural em hospitais é questionada, devido à transferência 

de bactérias pelos vários setores do edifício. No entanto, é importante destacar que, como 

os hospitais da rede Sarah são destinados ao atendimento de pacientes com doenças do 

aparelho locomotor, o uso da ventilação natural é extremamente favorável. Isso ocorre 

devido à ausência, nesses hospitais, de pacientes com doenças infecciosas, o que não 

causa nenhum impacto com relação à propagação de infecções. A especialidade desses 

hospitais dificulta o transporte de bactérias entre os ambientes internos, através dos ventos. 

Ao contrário do hospital de Salvador e de grande parte dos edifícios da Rede, o Sarah 

- Rio possui ar condicionado na maioria dos ambientes internos, incluindo nos setores flexíveis 

como as enfermarias e as áreas de reabilitação. Essa decisão foi devida ao clima do Rio de 

Janeiro, que torna indispensável o uso do ar condicionado em determinados períodos. No 

entanto, existem dias mais amenos e até períodos de frio, quando é possível se alcançar o 

conforto térmico através do uso da ventilação natural. Como vimos anteriormente na 

análise da carta bioclimática (figura 124), a ventilação natural proporciona conforto na 

maior parte do ano, sendo necessário o uso do ar condicionado em períodos menores. 

Diante disso, embora o uso do ar condicionado tenha sido generalizado nesse edifício, 

existe a possibilidade de, em um momento propício, desligá-lo das áreas flexíveis e utilizar 

sistemas de ventilação natural ou natural forçada. Nesse caso, até o próprio auditório tem a 

possibilidade de ter um processo de arrefecimento natural, conforme mostra a figura 

162  (informação verbal)95.  Essas soluções de resfriamento integradas evitam o uso 

exagerado do ar condicionado em dias em que não é necessário, possibilitando um edifício 

mais flexível, mais agradável e mais econômico.   

Existem lugares como no Rio, com temperaturas de 40 e tantos graus, em 
que é impossível resolver só por meio de uma ventilação natural. Quando eu 
era menino, resolvia com um ventiladorzinho. Hoje, com a cultura de 
conforto que temos, se não houver ar condicionado em um hospital no Rio, 
ninguém vai trabalhar lá. [...]  Aqui ou mesmo no Rio de Janeiro, às vezes 
está fazendo 41 graus, em outras ocasiões, 20 graus. Se for feita uma análise 
da temperatura do Rio, em 50% do ano não se necessita de ar 
condicionado. Mas o sujeito já faz o prédio com ar e nem faz mais a 
ventilação, tem ar condicionado em qualquer época do ano. No princípio 
não era assim. Lembro que trabalhava em prédios no Rio em que o ar-
condicionado era ligado somente em determinada época. Só que a coisa 

                                                           
95 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, Brasília 
– DF. 
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ficou tão generalizada em termos de conforto ambiental que as pessoas 
querem ar-condicionado o ano inteiro. Isso não se justifica e é ruim (LIMA 
2004 apud MENEZES, 2004, p. 70 -72). 96 

 

 
Figura 162: Ventilação natural, mecânica e artificial (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela 

autora) 
 

Por ser o último hospital da Rede, fruto de uma experiência acumulada ao longo de 30 

anos, e até pelo clima do Rio, o arquiteto adotou sistemas de ventilação mais sofisticados e 

mais flexíveis do que no hospital de Salvador. Enquanto que em Salvador o conforto térmico 

nas áreas de maior permanência dos usuários é adquirido unicamente pela ventilação 

através de fluxos verticais (efeito chaminé), no Rio de Janeiro isso pode ser alcançado por 

meio de três alternativas distintas de resfriamento: natural, natural forçada e artificial, 

fazendo-se esse controle através das esquadrias localizadas nos tetos dos ambientes 

internos. Para o engenheiro George Raulino97, a ventilação em uma construção como o 

Sarah Rio é complexo devido ao longo caminho a ser percorrido pela corrente de ar.  

As respostas necessárias ao conforto ambiental do hospital do Rio de Janeiro 
tinham que ser diferentes, pois no verão as temperaturas chegam a 42 graus 
Celsius e no inverno elas são bem mais baixas. As soluções aplicadas no Rio 

                                                           
96 LIMA, J. F. (2004). João Filgueiras Lima: (2004). Entrevistadora: Cynara Menezes, Salvador (Bahia) apud MENEZES, C. 
(2004). O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara 
Menezes. Rio de Janeiro: Record.   
97 Informação cedida pelo engenheiro mecânico George Raulino, no dia 06 de janeiro de 2010 (via e-mail). 
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de Janeiro não poderiam ser iguais às do hospital de Salvador. Precisávamos 
também considerar a constante evolução tecnológica dos diversos 
tratamentos terapêuticos. Assim, o hospital incorporou outras linguagens que 
permitiram uma organização espacial que os outros não tiveram. Há dois 
fatores importantes considerados no hospital do Rio de Janeiro. Primeiro: nós 
precisamos desenvolver um sistema adaptável aos avanços tecnológicos 
das terapias. A unidade do Sarah Rio representa uma evolução das técnicas 
desenvolvidas e utilizadas nesse sentido. Segundo: o prédio está sujeito a um 
clima completamente diferente em relação ao Nordeste, por isso não 
aplicamos os procedimentos incorporados nas unidades de Salvador e 
Fortaleza. [...] Eu acho que o aspecto primordial desse projeto é a questão 
da resposta ao clima do Rio de Janeiro, até mais do que a quesito de 
modernização tecnológica do hospital (LIMA, 2007, apud GUIMARÃES, 2010, 
p.102)98 

 

Segundo Perén (2006), a disposição dos sheds nos edifícios de Lelé não possui uma 

regra básica sempre a ser seguida. Fruto de uma grande experiência ao longo de toda a 

sua trajetória profissional, o seu senso crítico, baseado nos fatores climáticos, na qualidade 

do ar exterior, na presença dos ventos e na incidência solar, faz que uma hora ele priorize 

nesses elementos a proteção contra a insolação e a entrada da luz difusa, e na outra, a 

entrada dos ventos naturais. 

No hospital de Salvador, os sheds estão localizados a sotavento. As entradas de ar das 

galerias subterrâneas estão orientadas no sentido dos ventos dominantes (40° NE) para a 

captação do ar. Posteriormente, os sheds favorecem a extração do ar quente pela 

cobertura por sucção (efeito chaminé), através da disposição de suas aberturas na face 

sudoeste, que é o lado oposto aos ventos dominantes (figura 163).  

Aqui em Salvador, o sistema de ventilação passa por galerias embaixo do 
hospital, que funcionam como injetoras de ar. Todo o teto é ventilado com a 
cobertura do tipo shed. Embaixo fica a galeria, com uma abertura voltada 
para a direção da brisa e um ventilador enorme na entrada, que injeta ar no 
edifício. O vento criado passa por um borrifo de água que deixa o ar mais 
limpo, recolhe as partículas, e, pelo efeito da evaporação, baixa dois graus 
a temperatura do ambiente que recebe. O ar de baixo entra no hospital por 
aberturas instaladas nas paredes. [...] O shed por sua vez, também está 
virado no sentido da brisa, e extrai o ar por cima. Ou seja: tem uma corrente 
de ar de baixo para cima o tempo inteiro. Claro que num dia muito quente, 
se a temperatura está em 36 graus, baixar para 34 graus não é suficiente. Aí, 
liga-se o ventilador para melhorar. De qualquer maneira, a temperatura de 
dentro nunca é maior do que a externa – quando se tem um sistema que 
armazena calor, dentro faz mais calor do que fora. Em Salvador, por ser uma 
cidade litorânea, há sempre uma brisa. E o aproveitamento dela dentro do 
hospital tem dois efeitos: primeiro, vem mais fresca. Segundo, uma sensação 

                                                           
98 Entrevista realizada pela arquiteta Ana Gabriella Lima Guimarães com o arquiteto Lelé, no dia 24 de outubro de 
2007 – Salvador – BA. 
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confortável causada pela evaporação. Esse ventinho é sempre 
agradável  (LIMA99, 2004 apud MENEZES, 2004, p. 70-71). 

 

 
Figura 163: Corte e planta das galerias de ventilação (LATORRACA, 1999). 

 

Já no caso do Rio de Janeiro, os sheds se localizam a barlavento, priorizando a 

entrada dos ventos pela cobertura. No entanto, existem também sheds orientados a 

sotavento. Em períodos cujas temperaturas externas estão mais amenas, utiliza-se a 

ventilação natural pela cobertura. Os sheds permitem a passagem do ar e a ventilação 

natural permanente: o vento entra pelas aberturas na face leste – barlavento – e é extraído 

pelas aberturas na face oeste – sotavento -, conforme a figura 164. A entrada do ar pela 

cobertura circula não pelo prédio, mas pelo espaço entre a cobertura e os forros, 

funcionando como uma câmara de proteção térmica para o edifício. Além disso, ajuda na 

retirada do calor ganho pelas telhas metálicas, arrastando o ar quente para fora do prédio. 

(informação pessoal)100. 

 

 
Figura 164: Ventilação natural pelos sheds (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora) 

                                                           
99 LIMA, J. F. (2004). João Filgueiras Lima: (2004). Entrevistadora: Cynara Menezes, Salvador (Bahia) apud MENEZES, C. 
(2004). O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara 
Menezes. Rio de Janeiro: Record.   
100 Entrevista realizada com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 07 de janeiro de 2010 (via e-mail). 
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Nesse caso, tem-se a ventilação natural do Sarah – Rio. Para maior eficiência desse 

sistema, a estrutura e a geometria dos sheds são completamente diferentes dos outros 

hospitais. Projetaram-se grandes coberturas com sheds, cujos pés direitos são variáveis e 

sempre superiores a 8m. Entre a cobertura externa em sheds e os ambientes internos, 

localiza-se um teto plano composto por esquadrias metálicas com peças basculantes 

revestidas com policarbonato alveolar translúcido. As peças localizadas na extremidade são 

fixas e as intermediárias são móveis (figuras 165 a 167).  

 
Figura 165: Esquadrias com peças basculantes (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora) 

 

  
Figura 166: Forros basculantes fechados 

(Acervo da autora, 2009) 
Figura 167: Forros basculantes abertos 

(Acervo da autora, 2009) 
 

No centro de convivência e no setor de fisioterapia e hidroterapia, os forros 

basculantes foram substituídos por coberturas em arcos retráteis, compostas por 4 placas 

revestidas também com policarbonato alveolar translúcido. As peças centrais são de correr, 

e as da extremidade são fixas (figuras 168 a 170).  

 
Figura 168: Coberturas em arcos retráteis (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora) 
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Figura 169: Teto curvo do centro de convivência (Acervo da autora, 2009) 

 

    
Figura 170: Sequência das peças de correr dos tetos curvos (Acervo da autora, 2009). 

 
O papel principal dessa grande cobertura que envolve todo o hospital é a analogia 

de um prédio construído sob imensas “copas de árvores”, que, ao mesmo tempo em que 

protege o prédio da insolação direta, permite a circulação do ar. Esse sistema se comporta 

como uma barreira, impedindo que o ganho de calor pela cobertura chegue aos 

ambientes internos, além de funcionar como um difusor da luz solar e um grande colchão 

de ar ventilado (informação verbal)101.    

É como se você estivesse filtrando a luz, o vento, o ar. O frescor que você 
sente embaixo de uma árvore é como um filtro, onde o vento passa. Para 
você se defender do calor o melhor lugar é embaixo de uma árvore. Então, 
o conceito básico ali é você criar uma grande sombra, é como se você 
estivesse embaixo de uma árvore. Entre a cobertura dos sheds e os 
basculantes, fica um colchão de ar que atenua todas as ações de calor, e 
quanto maior esse espaço, melhor (informação verbal)102. 

 

Ao contrário da ventilação natural, que ocorre pela cobertura, na ventilação natural 

forçada o fluxo de ar é vertical, como em Salvador. No hospital do nordeste, as galerias 

                                                           
101 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, 
Brasília – DF. 
102 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
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subterrâneas possuem aproximadamente 96m de comprimento e foram orientadas na 

direção dos ventos dominantes, sendo utilizadas como dutos. O ar é captado pelas bocas 

localizadas nos muros de arrimo de argamassa armada (figura 171), e as galerias canalizam 

o ar criando o diferencial de pressão necessário para favorecer a ventilação vertical.   

Já no hospital do Rio, diferentemente de todos os outros edifícios da rede, as galerias 

subterrâneas foram substituídas pelo piso técnico. A fachada externa desse pavimento é 

composta por um painel de alumínio totalmente perfurado, para que ocorra a captação do 

ar (figura 172). Esse piso surge como uma solução de projeto para implantar o edifício na 

cota de segurança recomendada pela prefeitura e evitar gastos excessivos com o aterro.  

Figura 171: Galerias do Hospital Sarah de 
Salvador (Acervo da autora, 2008) 

Figura 172: Pavimento técnico do Sarah do 
Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2008) 

 

Tanto no hospital de Salvador quanto no do Rio de Janeiro, foram utilizados 

ventiladores para captação do ar nos períodos de calmaria e o insuflarem para os 

ambientes internos (figuras 173 e 174). No entanto, ao contrário das galerias, que estão 

orientadas aos ventos dominantes, o piso técnico está orientado no sentido contrário aos 

ventos dominantes (oeste), funcionando a ventilação natural forçada. Essa segunda 

alternativa de resfriamento do Sarah Rio é utilizada quando ocorre a elevação da 

temperatura, devido às condições externas não estarem tão amenas.  

O engenheiro George Raulino estima que, anualmente, os ventiladores do piso técnico 

permanecerão 40% dos períodos ligados, ficando, no restante do tempo, 
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desligados  (informação pessoal)103. Segundo Bittencourt e Cândido (2006, p.27), a 

incorporação desses sistemas mecânicos é importante, pois: 

 [...] quando a refrigeração por ventilação é empregada, é sensato prever 
algum esquema de ventilação mecânica para fazer frente aos períodos de 
calmaria. Eles serão usados esporadicamente e seu baixo consumo de 
energia propicia um sistema auxiliar altamente eficiente para complementar 
os processos de resfriamento passivo (BITTENCOURT, CÂNDIDO, 2006, p.27). 

 

Figura 173: Ventiladores na entrada das 
galerias (Acervo da autora, 2010) 

Figura 174: Ventiladores instalados no 
pavimento técnico (Acervo da autora, 2009) 

 

É importante ressaltar que, no caso de os ventiladores permanecerem desligados, 

existe também um fluxo de ar ascendente. O ar presente no pavimento técnico e próximo 

dele está estático e, consequentemente, possui uma alta pressão. A corrente de ar que 

passa tangenciando a cobertura gera uma queda de pressão, que provoca uma 

movimentação do ar do local de maior para o local de menor pressão, ou seja, proporciona 

um fluxo de ar ascendente. A baixa pressão na cobertura e o vento tangente aos sheds 

ajudam a succionar o ar para fora do edifício. 

O resfriamento evaporativo é uma estratégia também muito utilizada por Lelé, e está 

sempre integrada à ventilação natural. Esse sistema, além de rebaixar a temperatura do ar 

(informação pessoal)104, tem a função de limpá-la, filtrando as partículas de poeira que 

estão presentes no ar que vem do exterior. 

No caso do Sarah de Salvador, foi implantado, do lado de dentro das galerias, um 

sistema de nebulização de água por bombeamento (figura 175). No entanto, o fato de tal 

                                                           
103 Informação cedida pelo engenheiro mecânico George Raulino, no dia 06 de janeiro de 2010 (via e-mail). 
104 Segundo o arquiteto Neuton Bacelar, essa cortina de água diminui a temperatura do ar em aproximadamente 
3°C. Informação disponibilizada no dia 29 de setembro de 2009 (via email). 
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nebulização se localizar na parte interna das galerias, faz espirrar água nos trechos próximos 

da entrada de ar, deixando o piso e as paredes completamente molhados, o que dificulta a 

manutenção. Com isso, nos hospitais posteriores, esse sistema foi localizado no lado de fora, 

como no Sarah - Rio, cuja aspersão de água foi implantada no espelho d’água que 

margeia a fachada externa do pavimento técnico (figura 176). 

Figura 175: Sistema de aspersão do hospital 
de Salvador (Acervo da autora, 2008) 

Figura 176: Sistema de aspersão do hospital do 
Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2008) 

 

Segundo Givoni (1994), através da evaporação da água pode-se diminuir a 

temperatura do ar. Quando o ar que vem do exterior passa por dispositivos que aumentam 

a sua umidade relativa, no processo de evaporação, a água retira calor latente do 

ambiente, diminuindo a temperatura do ar e melhorando as condições de conforto dentro 

da edificação.  

Outro fator que auxilia no decréscimo da temperatura do ar e, consequentemente, 

no resfriamento da brisa, é o fato das galerias e do piso técnico serem subterrâneos e 

estarem rodeadas por terra, pois segundo Corbella e Yannas (2003, p.118) “o ar perde parte 

da energia térmica para a terra, o que baixa a sua temperatura”. Os fechamentos das 

galerias absorvem o calor do ar devido a sua massa térmica (inércia térmica), resfriando a 

temperatura do ar. 

O colchão de ar frio presente nas galerias e no piso técnico é insuflado para os 

ambientes internos através de dutos verticais instalados entre as divisórias de argamassa 

armada. As figuras 177 e 178 mostram as entradas de ar entre as divisórias para o caso de 

Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente.  
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Figura 177: Bocal de entrada de ar dos 

dutos - Salvador (Acervo da autora, 2010) 
Figura 178: Entradas de ar dos dutos - Rio de 

Janeiro (Acervo da autora, 2009) 
 

O ar insuflado pelos dutos metálicos sai nos ambientes internos através de venezianas 

móveis manualmente. No caso das enfermarias do Sarah - Salvador, as venezianas se 

localizam em alturas diferentes: na parte inferior das divisórias, a 40cm do piso, e na parte 

superior, a 1,80m do piso (figura 179). A localização de duas saídas de ar nos ambientes 

internos tem o objetivo de manter sempre a ventilação natural, visto que as venezianas de 

cima sempre ficam abertas, diferentemente das inferiores, que são controladas pelos 

usuários. No entanto, como esses comandos não são motorizados e são individualizados, 

esses sistemas sobrecarregam o trabalho da enfermagem. Assim, buscando-se um sistema 

que facilite esse trabalho, nos hospitais posteriores, a localização das venezianas passou a 

ser no meio da parede. No caso das enfermarias do Sarah - Rio, existem 12 venezianas (6 de 

cada lado) dispostas na vertical, a 75cm do piso, cujas dimensões são 18 cm de largura e 58 

cm de altura, conforme a figura 180 (informação verbal)105.  

  
Figura 179: Venezianas no Sarah - 
Salvador (Acervo da autora, 2008)  

Figura 180: Venezianas no Sarah - Rio (Acervo da 
autora, 2008) 

                                                           
105 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 20 de novembro de 2008, durante a visita ao 
hospital Sarah de Salvador, Salvador – BA. 
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Em alguns ambientes do hospital do Rio, as venezianas foram dispostas de forma 

diferente. No setor de reabilitação, elas possuem 37 cm de largura e 40 cm de altura, 

dispostas a 30 cm do piso. Nos vestiários, estão dispostas no sentido horizontal, também a 30 

cm do piso. Na cozinha, pelo fato de ser um ambiente com mais geração de calor, foram 

localizadas na altura da área de trabalho, de modo que a corrente de ar atinja diretamente 

os usuários (figura 181). No setor do ambulatório, as venezianas possuem dimensões e 

localizações aleatórias. Já nos apartamentos, no centro de estudos e na residência médica, 

não existem, sendo o resfriamento somente natural ou artificial, em virtude da inexistência 

do piso técnico no subsolo desse setor.  

Figura 181: Venezianas para saída de ar na hidroterapia, nos vestiários e na cozinha do 
Sarah - Rio, respectivamente (Acervo da autora, 2009) 

 

Devido à diferença de temperatura, pelo efeito de convecção natural, o ar que entra 

pela parte inferior do edifício absorve a carga térmica dos ambientes, se aquece, tem sua 

densidade diminuída e sobe gradualmente. Em seguida, é extraído para fora do edifício 

pelos sheds, devido ao efeito de sucção que a corrente de ar tangente a cobertura, 

provoca (figura 182). No caso do Rio, o ar se eleva, passa pelos forros móveis, chega ao 

espaço entre as coberturas e o vento que passa por esse espaço acelera o processo de 

extração do ar quente para fora do edifício, através das aberturas a sotavento (figura 183).  

 
Figura 182: Sistema de ventilação natural (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora). 

Ventos dominantes 

Galerias 

Acesso ambulatório 

Luz solar 
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Figura 183: Esquema da ventilação mecânica (Acervo CTRS, adaptado pela autora, 2008) 
 

As maquetes das figuras 184 e 185 mostram as entradas das galerias e os dutos 

verticais que insuflam o ar para o piso superior no Sarah de Salvador.  

  
Figuras 184 e 185: Maquete do sistema de ventilação natural mostrando a entrada das 
galerias e os dutos verticais que insuflam o ar, respectivamente (Acervo CTRS, 2008). 
 

Em um estudo desenvolvido por Perén (2006) para o hospital de Fortaleza, o 

pesquisador mediu a velocidade do vento em vários pontos no interior das galerias e 

constatou que acontece o seguinte fenômeno: na entrada, a sua velocidade é alta 

(aproximadamente 22m/s) e a pressão do ar é baixa. À medida que vai se afastando e se 

aproximando do final das galerias, a velocidade do ar vai diminuindo gradativamente, 

tornando-se quase imperceptível (0,4m/s), e a pressão vai aumentando. Assim, no começo 

das galerias, o que possibilita que o fluxo de ar seja insuflado para os ambientes internos é a 

velocidade do vento e, no final, é a pressurização. 

A integração dos ambientes internos e externos é feita em ambos os hospitais através 

de portas de correr que permitem que o vento atinja diretamente os usuários (figuras 186 e 

187). Esse tipo de abertura é ideal para regiões de clima quente e úmido, pois, segundo 

Rivero (1985), a massa de ar se movimenta por todo o espaço e exerce uma influência 

direta sobre o conforto dos usuários, ao mesmo tempo que elimina parte do calor 

acumulado, satisfazendo assim tanto as exigências higiênicas quanto as térmicas.  

Ventos dominantes Espelho d’água 
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Figuras 186 e 187: Portas de correr nas fachadas de incidência dos ventos dominantes no 

hospital de Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente (Acervo da autora, 2010) 
 

A distância vertical entre as aberturas de entrada e saída de ar é um importante fator, 

que determina a existência do movimento de ar por diferença de temperatura. No hospital 

de Salvador, a distância entre essas aberturas é de 4,50m, valor que pode ser considerado 

satisfatório para que ocorra um gradiente de temperatura e, consequentemente, a 

ventilação por efeito chaminé. No entanto, isso é aprimorado no hospital do Rio, onde a 

distância vertical é superior a 8m. Além disso, o conjunto de aberturas e o sistema de sheds 

do Rio possuem maiores dimensões, o que melhora o processo da ventilação natural.   

No Sarah – Salvador, as aberturas dos sheds são compostas na parte superior por 

janelas basculantes e, na inferior, por venezianas. Como as esquadrias são abertas 

manualmente, buscou-se facilitar a saída de ar pelos sheds através dessas venezianas. No 

entanto, atualmente em Salvador elas estão sendo substituídas por vidros fixos para priorizar 

a iluminação natural (figura 188). Essa mudança já foi incorporada no Rio, devido à 

utilização de sistemas motorizados, que facilita a abertura das esquadrias e a saída do ar 

(figura 189). As janelas de ambos os edifícios são basculante que não tem 100% de abertura 

real, chegando até 45° de inclinação. No Sarah de Salvador, cada esquadria possui 

abertura individual, ao contrário do Sarah Rio, onde os sistemas são todos motorizados.  

 [...] Nós pensamos em manter uma veneziana aí ((mostra durante a visita)) 
porque a gente se preocupou muito com o basculante, pois era muito difícil 
de abrir. Então a veneziana seria uma garantia de que, mesmo quando 
você tivesse com o basculante fechado, estaria saindo ar. Mas hoje, se a 
gente tem isso motorizado, essa venezianinha podia ser dispensada. Não é 
uma boa solução. Acho que a boa solução é você poder comandar. Essas 
soluções fixas são mais velhas, como no hospital de Brasília [...] Então, isso aí a 
gente tem que ir melhorando, aprimorando (informação verbal)106  

                                                           
106 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 20 de novembro de 2008, durante a visita ao 
hospital Sarah de Salvador, Salvador – BA. 
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Figura 188: Janelas com venezianas e a 

substituição por vidro (Acervo da autora, 2008). 
Figura 189: Sheds com vidros (Acervo da 

autora, 2009) 
 

Em alguns ambientes do Sarah de Salvador, foram instalados ventiladores no teto, 

para que, nos dias de muito calor, funcione a ventilação mecânica (figura 190). 

 
Figura 190: Ventiladores de teto produzidos no CTRS (Acervo da autora, 2008). 

 

Por fim, nos dois hospitais existem sistemas de ar condicionado. No entanto, no Sarah – 

Rio essa opção foi generalizada em todos ambientes, para os períodos mais quentes e com 

temperaturas elevadas. Os forros e as venezianas são fechados, e o ar condicionado é 

acionado. Os dutos se localizam entre as divisórias de argamassa armada (figura 191), e as 

saídas do ar condicionado nos ambientes se localizam nos tetos intermediários (figura 192). 

  
Figura 191: Dutos do ar condicionado entre 

as divisórias (Acervo da autora, 2008) 
Figura 192: Saída de ar no teto dos 
ambientes (Acervo da autora, 2009) 

Venezianas Vidro fixo 
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Como os ambientes especiais devem funcionar exclusivamente com o uso do ar 

condicionado e da luz artificial, os tetos de policarbonato foram substituídos por forros 

metálicos (figuras 193 e 194).  

 
 

Figura 193: Laboratório de marcha com 
forro metálico (Acervo da autora, 2008) 

Figura 194: Detalhe do forro metálico 
(Acervo da autora, 2008) 

 

No caso do auditório, o edifício foi composto por peças curvas assimétricas de 

argamassa armada, que possuem vãos para a passagem dos dutos do ar condicionado. As 

saídas de ar para o resfriamento se encontram no forro metálico que contorna toda a 

estrutura do auditório (figura 195).  

Figura 195: Peças com as passagens dos dutos; dutos entre as paredes e as saídas de ar no 
forro metálico (Acervo CTRS, 2008 e Acervo da autora, 2009) 

 

O ar condicionado exige uma rigorosa manutenção, pois pode se transformar em um 

grande foco de infecção, principalmente em hospitais. Desde a fabricação e da 

montagem, os dutos possuem um elevado grau de sujeira. Como os sistemas de filtragem 

não têm 100% de eficiência, mesmo que tenham sido originalmente limpos, micro-

organismos podem aparecer. Desse modo, a falta de uma manutenção apropriada pode 

conduzir ao surgimento de fungos e bactérias, sendo transportados posteriormente ao 
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sistema (PROQUIM, 2010). No caso dos Sarahs, tem-se uma grande preocupação não só 

com o projeto de condicionamento, mas também com a manutenção e a limpeza dos 

dutos. No Sarah - Rio, Lelé projetou os dutos de ar condicionado visitáveis com entrada de 

manutenção a cada 2,50m para uma limpeza mais eficiente. 

Eu projeto os dutos de ar condicionado sempre visitáveis. Aliás isso é uma 
coisa que qualquer hospital deveria ter, pois foram desenhados esses 
robozinhos para fazer a limpeza, mas nada disso é eficiente. Os dutos de ar 
condicionado conduzem ácaros, fungos e matéria orgânica que fica lá para 
as bactérias se alimentarem. Os dutos de ar condicionado é uma tragédia 
para um hospital. Teriam que ser visitáveis, mas a grande maioria não é. 
Agora no Rio, por exemplo, todos nossos dutos são visitáveis. De 2,50m em 
2,50m você tem uma visita que você limpa. Não tem perigo. Agora nas 
soluções convencionais você, coloca todos os dutos embaixo do forro e 
nunca mais limpa aquilo. Aí, quando você liga o ar condicionado pela 
primeira vez, é uma carga de fungos e ácaros (informação verbal)107.  

 

Para Lelé, o ar condicionado é uma tecnologia que, quando necessário, deve ser 

utilizada. No entanto, o principal problema é a sua generalização nos hospitais, que causa o 

problema da infecção hospitalar, devido aos ambientes herméticos. 

O ar-condicionado é uma tecnologia disponível, que está aí para ser usada. 
Mas, no caso dos centros de saúde, uma coisa que se tem estudado muito é 
a infecção hospitalar. [...] Quanto mais hermético é o hospital, mais propício 
está a fortalecer essas bactérias. Naquele ambiente são combatidas e ali 
mesmo desenvolvem essa resistência. Então, o que a gente chama hoje de 
infecção hospitalar são bactérias que adquirem uma resistência aos 
antibióticos. E quanto mais se fecha o ambiente, não deixando bactérias de 
fora entrarem, mais se propicia o fortalecimento das que estão lá dentro. O 
ar-condicionado tem essa conseqüência inicial e única, que é de manter os 
ambientes herméticos e favorecer o crescimento de bactérias resistentes aos 
antibióticos. [...] O ar-condicionado, portanto, não é bom. É lógico que 
existem sistemas de esterilização do ar, mas tudo isso vai encarecendo, e às 
vezes eles não são eficientes porque exigem uma manutenção maior (LIMA, 
2004 apud MENEZES, 2004, p. 68 -69) 108. 

 

O ápice da flexibilidade é alcançado no Sarah - Rio através da possibilidade da 

rápida mudança de um sistema para o outro. Segundo o arquiteto, “como isso pode variar 

até num mesmo dia, todos os sistemas são automáticos. De repente, fecha todo o teto, o 

ambiente fica hermético e o ar é injetado” (LIMA, 2004 apud MENEZES, 2004, p. 70)109. 

Buscando facilitar essa flexibilização, foram desenvolvidos sistemas motorizados e fabricados 

                                                           
107 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
108 LIMA, J. F. (2004). João Filgueiras Lima: (2004). Entrevistadora: Cynara Menezes, Salvador (Bahia) apud MENEZES, 
C. (2004). O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara 
Menezes. Rio de Janeiro: Record, p.68-69.   
109 Ibid., 2004, p.70.   
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no CTRS110. A inclusão de sistemas mais evoluídos, como os tetos móveis, facilita o controle 

desses dispositivos, que é feito pela enfermagem através de interruptores nas salas. Assim, 

tem-se um edifício flexível, econômico, agradável e de fácil utilização.  

O projeto de um edifício híbrido (ar condicionado + ventilação natural) exige 

mecanismos muito práticos para se trocar de um sistema para o outro, a fim de evitar gastos 

excessivos com a energia elétrica. No entanto, a única exceção neste edifício ocorre com 

as venezianas localizadas nas paredes, que não são motorizadas. Assim, quando for 

necessário utilizar o sistema de ar condicionado, esses sistemas devem ser fechados 

manualmente pela equipe do hospital, o que demanda um maior trabalho para evitar 

gastos desnecessários com o ar condicionado.  

É importante ressaltar que esses sistemas móveis exigem um cuidado rigoroso com a 

manutenção, para que as estratégias funcionem adequadamente. No caso dos forros 

móveis, isso pode ser ressaltado tanto pela manutenção dos sistemas motorizados, quanto 

pela limpeza, por serem edifícios para a saúde, o que é facilitado pela existência do CTRS 

que atualmente está responsável exclusivamente pela manutenção dos edifícios. Além das 

peças da construção, o centro desenvolve equipamentos para a limpeza dos edifícios. No 

entanto, em virtude da diminuição do ritmo de produção do CTRS, Lelé teme que a 

qualidade da manutenção dos edifícios seja reduzida. 

O Sarah do Rio é uma obra que tem uma série de dificuldades de 
manutenção. Você tem que manter esses tetos limpos... Como o CTRS está 
praticamente parado, está exclusivamente para a manutenção, ele não 
têm recendentes, porque antigamente quando estávamos fazendo obra, 
tínhamos recendentes que podem reforçar as manutenções em 
determinados períodos. E agora com o sistema que está lá você não pode 
ter mão de obra disponível assim. Então, a manutenção preditiva já está 
decaindo, e vai decair mais ainda. Se você tem um sistema todo montado, 
você tem mais flexibilidade para ajustar e facilita os recursos. Agora se você 
tem um sistema restrito, complica (informação verbal)111.   

 

Nos dois hospitais, a disposição dos blocos no terreno busca o aproveitamento dos 

ventos dominantes da região. No caso do Sarah de Salvador, os jardins entre os blocos 

possuem cerca de 12,5m e 55m de largura. Já no Rio, eles possuem cerca de 19m de 

                                                           
110 Os sistemas motorizados são projetados por Lelé e desenvolvidos por Hurandy Matos, responsável pelo setor de 
metalúrgica leve e mecatrônica do CTRS. 
111 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 16 de março de 2010, Salvador – BA. 



201 

5. Apresentação e análise dos resultados – Análise qualitativa: Evolução cronológica do Sarah de Salvador e do Rio 

largura, ou seja, espaços suficientes para que ocorra uma boa circulação de ar. Além disso, 

como os edifícios possuem pés-direitos semelhantes, com pequenas alterações, a 

porosidade do conjunto é garantida, evitando que as massas compactas se comportem 

como barreiras para os ventos dominantes.  

5.2.1.5.2 Insolação e a luz natural  

 

Além da ventilação natural, a iluminação e o cuidado com a insolação, para evitar os 

ganhos excessivos de calor, recebem destaque nas obras de Lelé. A luz é o instrumento do 

qual se estabelece a visão, que provavelmente é o mais importante meio de comunicação 

do homem com o seu entorno. Para o conforto ambiental é desejável a penetração dessa 

radiação nos ambientes tanto para o aproveitamento da luz natural quanto para suprir as 

necessidades humanas de contato visual com o exterior, além de diminuir o uso da 

iluminação artificial, economizando energia (SICHIERI et al., 2008).  

O uso da luz natural é justificado pelo arquiteto não apenas por questões econômicas, 

mas principalmente pelos benefícios que esse recurso proporciona aos usuários, 

transformando os edifícios em locais mais agradáveis e humanos. Além disso, ajuda no 

combate à infecção hospitalar e permite a percepção espaço-temporal do lugar, que é 

fundamental ao funcionamento do relógio biológico dos pacientes. 

Veja, quando eu comecei a projetar sheds não havia o problema 
econômico. Então, o que me moveu a fazer os sheds foi a questão da 
humanização dos ambientes através da luz natural e da ventilação natural. 
Eu sempre achei que isso era mais sadio para o ser humano do que a 
iluminação artificial ou o ar condicionado. Então, a minha posição inicial não 
foi movida pela economia ou pela sustentabilidade que hoje devido ao alto 
custo da energia e toda essa proteção que você deve ter com os recursos 
naturais, mas pela humanização. O hospital de Taguatinga foi em 1967 e ele 
é todo com ventilação e iluminação natural (informação verbal)112.  

 

No entanto, se esse recurso não for utilizado de maneira coerente, principalmente em 

regiões de climas quentes como Salvador e Rio de Janeiro, o desconforto pode ser maior 

que os benefícios. A radiação é a principal causa de desconforto térmico nos edifícios, 

principalmente aquela incidente sobre as superfícies transparentes e sobre a cobertura. 

Grande parte desses ganhos térmicos podem ser reduzidos trabalhando-se a envoltória do 

                                                           
112 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
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edifício. Como Lelé trabalha com grandes superfícies envidraçadas, buscando uma maior 

integração com o exterior, é necessário o uso de soluções que barrem a incidência direta 

da radiação solar nos ambientes internos e, principalmente, nos usuários.   

Nos hospitais que Lelé fez, aliás, em todos os projetos, ele sempre teve a 
preocupação de cortar a radiação térmica do sol do lado de fora. A hora 
que ela bateu no vidro, bau bau, não adianta colocar cortina por dentro, 
películas internas e outras coisas mais que vai entrar calor. Então essa 
preocupação sempre houve, de criar um invólucro onde as pessoas ficam. A 
gente começou quando? Começou lá atrás, com os caras das cavernas. A 
caverna era o invólucro dele, era o que protegiam eles. Então a idéia de 
Lelé é também criar um invólucro em volta das pessoas nos hospitais, que 
protejam os usuários. Então, ele cria esse invólucro, e esse invólucro permite 
que as coisas boas lá de fora entrem: o ar fresco, a iluminação, mas deixa do 
lado de fora o calor (informação verbal)113.  

 

A melhor qualidade da iluminação natural é a luz difusa, por proporcionar 

homogeneidade ao ambiente. Enquanto a luz direta traz grande carga térmica para os 

espaços internos e causa desconforto visual através do ofuscamento e do brilho intenso, a 

difusa diminui a entrada da carga térmica e possibilita uma melhor realização das tarefas. 

Isso pode ser alcançado trabalhando-se o teto, pois, segundo Robbins (1996), “a 

iluminação zenital através de sheds proporciona uma iluminação mais intensa e 

uniforme”.  No entanto, Corbella e Yannas (2003) destacam que a maior contribuição à 

carga térmica de refrigeração provém da radiação solar que atinge o teto, e que, 

sobretudo no verão, as trajetórias solares são muito altas. Com isso, as aberturas zenitais 

devem possuir anteparos que barrem a entrada da radiação solar direta. 

Coberturas em sheds com vasta iluminação zenital são a marca registrada de Lelé; 

estão presentes em todos os hospitais da Rede Sarah. Em hospitais horizontais, cuja 

configuração permite que muitos ambientes não tenham acesso para o exterior e alguns, 

embora tendo contato externo, são bastante profundos, como as enfermarias e os salões de 

reabilitação, a iluminação zenital se apresenta como a solução mais eficiente. O uso 

exclusivo de iluminação lateral nos ambientes com grandes profundidades se torna 

deficiente, deixando os espaços mais afastados das aberturas com baixos níveis de 

iluminação.  

                                                           
113 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de Junho de 2009, 
Brasília – DF. 
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Como dito anteriormente, a principal diferença entre o edifício de Salvador e do Rio 

são os sheds. As aberturas dos sheds de ambos os hospitais estão recuadas e protegidas da 

radiação solar direta por anteparos externos. No caso de Salvador, acoplou-se ao shed uma 

testeira com brises fixos para diminuir o ângulo de incidência do sol dentro do hospital. As 

faces internas dos brises foram revestidas com bidim OP-30 (figura 196). No entanto, a junção 

da testeira com o telhado ocasionou alguns problemas devido à dilatação que essa peça 

sofria, ocasionando infiltrações em dias de chuva. Diante disso, no Rio, a testeira foi 

substituída pelo prolongamento do telhado, que se projeta para frente. Além disso, como 

em Salvador, existem brises fixos revestidos com bidim (figura 197).  

 

 

 
Figura 196: Cobertura do hospital Sarah de Salvador (Acervo da autora, 2010). 

 

 

 

 

Figura 197: Cobertura do hospital Sarah do Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2010). 
 

Galerias 
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No Sarah - Rio, os sheds, independentes de todo o conjunto, filtram a radiação solar 

direta. A luz penetra pela cobertura e, antes de atingir os ambientes internos passa por um 

grande ático, cuja geometria irregular dos sheds e a face branca possibilitam múltiplas 

reflexões e, conseqüentemente, uma maior difusão da luz solar A solução de revestir os 

forros móveis com policarbonato translúcido foi essencial para a iluminação natural, pois, 

como existe a possibilidade de se utilizar ar condicionado e, consequentemente, fecharem 

os tetos intermediários, durante esses períodos a luz natural continuará atingindo os 

ambientes internos. Essa composição barra, de maneira mais eficaz, a incidência da 

radiação solar direta e os ganhos térmicos excessivos, além de permitir uma distribuição 

mais uniforme da luz natural do que no edifício de Salvador, que possui pé-direito menor e 

em que os sheds são limitados por ambientes (figuras 198 e 199).  

Agora a iluminação do hospital do Rio de Janeiro é muito melhor. É uma 
iluminação difusa que é muito agradável. Você não tem contraste de 
sombra. Você tem a iluminação natural, mas difusa porque ela é toda 
filtrada. Então você cria uma situação mais agradável. No caso do hospital 
daqui (Salvador), como os sheds são baixos ele concentra a iluminação em 
áreas, você não tem aquela difusão. Com um pé-direito maior você tem 
difusão. O de Salvador foi um dos primeiros a ser feito, então a gente tinha 
muitas dificuldades. O hospital do Rio de Janeiro, pelo fato de ser o último, foi 
somando experiências e então os efeitos são mais significativos (informação 
verbal)114.  

 

  
Figura 198: Iluminação natural no Sarah de 

Salvador (Acervo da autora, 2008) 
Figura 199: Iluminação natural no Sarah do 
Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2010) 

 

Outro elemento presente em ambos os hospitais são as varandas; destaca-se a 

preocupação do arquiteto em propor soluções que atendam tanto as exigências climáticas 

quanto a humanização dos espaços. Essas áreas de transição, ao mesmo tempo em que 

                                                           
114 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 16 de março de 2010, Salvador – BA. 
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funcionam como barreiras para a radiação solar direta, configuram-se como espaços de 

convivência, lazer e banhos de sol (figuras 200 e 201). Segundo Bittencourt e Cândido (2006), 

as varandas são soluções que sombreiam as fachadas do edifício, filtrando a radiação solar 

intensa e permitindo a incidência dos ventos. Além disso, oferecem um grande potencial de 

integração dos espaços internos com os externos.  

  
Figuras 200: Varanda do Sarah – Salvador 

(Acervo da autora, 2008). 
Figura 201: Varanda do Sarah – Rio de 
Janeiro (Acervo da autora, 2008) 

 

No entanto, apesar do controle da radiação que se deve ter nos ambientes internos, 

em determinados momentos ela é essencial para os tratamentos médicos e psicológicos. A 

radiação ultravioleta compreendida entre 290nm e 380nm é responsável pela síntese da 

vitamina D e pelo efeito bactericida. Com a presença do vidro, esses efeitos perdem a 

ação, sendo necessário o contato com o sol direto (SICHIERI, et al., 2008). Assim, o arquiteto 

faz uso de solários para o lazer e o banho de sol dos pacientes (figuras 202 e 203).  

  
Figura 202: Varandas para banho de sol no 
Sarah - Salvador (Acervo da autora, 2010) 

Figura 203: Solários para banho de sol no 
Sarar - Rio (Acervo da autora, 2008) 

 

A seguir, são analisadas as estratégias que Lelé utilizou nos hospitais de Salvador e do 

Rio de Janeiro, de acordo com a orientação das fachadas.  
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Hospital Sarah Kubitschek – Salvador 

A tabela 17 apresenta um cruzamento das soluções adotadas para cada edifício, de 

acordo com a orientação, visando à proteção solar das fachadas. A vegetação foi a 

estratégia mais empregada para barrar a radiação solar, seguida das varandas, bandeiras 

de vidro com insufilm e os muros do Athos. Os brises e a utilização da manta de bidim não 

têm uma presença constante nesse complexo, aparecendo apenas em uma fachada. 

Além disso, a implantação como forma de proteção da insolação aparece apenas no 

bloco de serviços, que se encontra em uma cota mais baixa.  

 
Tabela 17: Estratégias para proteção da radiação solar direta no Sarah - Salvador 

Orientação Prédio 
Fechamento Estratégias 

Vidro Opaca Veget. Varanda Bandeira Muro  Brises Impl. Bidim 

Nordeste 
(NE) 

01          
02          
03          
04          

Sudeste 
(SE) 

01          
02          
03          
04          

Noroeste 
(NO) 

01          
02          
03          
04          

Sudoeste 
(SO) 

01          
02          
03          
04          

01 – Edifício principal 02 – Centro de estudos 03 – Bloco de serviços 04 - CAPC 
 

No solstício de verão, a fachada nordeste recebe sol durante todo o período da 

manhã. No entanto, ele incide a partir de planos relativamente próximos ao da fachada e 

com intensidades reduzidas. As fachadas nordeste de todos os blocos são totalmente 

envidraçadas, com exceção do CAPC, que é opaca.  

Como estratégias para barrar a incidência da radiação solar direta, Lelé adotou no 

bloco principal varandas de 2,50m compostas por protetores mistos (vertical + horizontal), 

com bandeiras de vidro, com insulfilm, de 0,75m de altura (figura 204). De acordo com a 

máscara de sombra (anexo 8.6) no solstício de verão as enfermarias são sombreadas a partir 

das 7h45 até os horários do final da manhã, indicando um bom sombreamento. Já no 

inverno, a proteção efetiva ocorre após as 10h50. 
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Com relação ao centro de estudos, adotou-se também varanda de 3,75m, com 

bandeiras de vidro com insulfilm. No entanto, nesse caso, esse elemento é composto apenas 

por protetores horizontais (figura 205), o que modificou a área e o período de 

sombreamento (anexo 8.6). No verão essa fachada apresenta maior insolação, sendo 

sombreada a partir das 8h45, enquanto no inverno é a partir das 9h40. Ao longo de ambas 

as fachadas foram dispostos, como complemento, jardins com árvores de médio e grande 

porte. 

  
Figura 204: Varandas das enfermarias – 

fachada nordeste (Acervo da autora, 2008) 
Figura 205: Varandas do centro estudo –

fachada nordeste (Acervo da autora, 2008) 
 

Nessa fachada do bloco principal, localiza-se também a recepção do 

ambulatório.  Configurada como um espaço completamente aberto é integrado aos jardins 

externos, que invadem a recepção. Esse jardim é contornado pelo muro de argamassa 

armada do artista plástico Athos Bulcão (figuras 206 e 207). Segundo Allucci et al. (1984), os 

muros devem ter altura máxima de 2,00m e não devem ser maciços. No caso em questão, 

esses elementos construtivos possuem 1,90m de altura, e a arte do Athos criou uma 

composição de elementos vazados, com cheios e vazios, que, ao mesmo tempo em que 

ajudam a barrar a entrada do sol nos primeiros horários da manhã, permitem o contato 

visual e a passagem da luminosidade e dos ventos. Como esse espaço é aberto, é possível 

que, em períodos de chuvas, algum desconforto seja causado aos usuários. Já no período 

de verão, que é a maior parte do ano, a solução é eficiente devido à ventilação natural.  
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Figura 206: Vista externa da fachada 
nordeste (Acervo da autora, 2010) 

Figura 207: Vista interna do jardim com o muro 
do Athos ao fundo (Acervo da autora, 2008). 

 

No bloco de serviços, a fachada nordeste possui vidro fixo até a altura de 80cm, e a 

partir dessa altura, há brises fixos inclinados de vidro. A fachada envidraçada e sem 

nenhuma proteção horizontal e vertical, tem a incidência da radiação solar minimizada 

pela sua implantação. O bloco principal se situa na cota 0,00m, e o de serviços, na cota - 

3,00m, sendo afastado do muro de arrimo e do edifício principal por cerca de 2,50m e 

8,125m, respectivamente. Além disso, margeando essa parede, há jardins com vegetações 

de médio porte, que também auxiliam no sombreamento dessa fachada e melhoram o 

microclima do local (figura 208). Como essa é a parede externa da circulação, priorizaram-

se a iluminação natural e o contato visual dos funcionários com os jardins externos. 

 
 

Figura 208: Corte do bloco de serviços e fachada nordeste, respectivamente (Acervo CTRS, 
2008, adaptado pela autora e acervo da autora, 2008). 

 

Já a fachada sudeste, que também recebe, durante o solstício de verão, radiação 

em todo o período da manhã, possui as mesmas estratégias de projeto da fachada 

Galerias 

Jardim 

Bloco de serviços 

Muro de arrimo 

Bloco principal 

Galerias 
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nordeste. Todos os edifícios possuem as fachadas envidraçadas e as varandas estão 

presentes nos quatro edifícios, sendo compostas por protetores mistos (vertical + horizontal), 

com bandeiras de vidro com insulfilm (figura 209). De acordo com a máscara de sombra no 

anexo 8.6, no verão as varandas sombreiam os ambientes somente nos horários do final da 

manhã, cujo sol possui maiores alturas. Já no inverno, quase todo o período se encontra 

sombreado, com exceção de alguns trechos do CAPC.  

No entanto, as extensas vegetações próximas às fachadas e a presença do muro 

vazado de argamassa armada, no caso do edifício principal e do centro de estudos, 

ajudam a sombrear os ambientes internos nos primeiros horários da manhã, que possuem 

ângulos de incidência mais baixos (figura 210). 

 

  
Figura 209: Varanda do refeitório – fachada 

sudeste (Acervo da autora, 2008). 
Figura 210: Fachada sudeste do centro de 

estudos (Acervo da autora, 2008). 
 

As fachadas noroeste e sudoeste recebem sol durante o período da tarde, o que é 

considerado mais agravante, por conta da maior carga de radiação. De acordo com Frota 

(2004), para uma latitude de 12° S, próximo a Salvador, a fachada nordeste no solstício de 

verão recebe uma carga de 1.360 W/m2, enquanto a sudoeste recebe uma carga de 3.188 

W/m2.  

Na orientação noroeste, todos os edifícios possuem as fachadas envidraçadas, com 

exceção do edifício principal, cuja fachada é composta por painéis de argamassa armada, 

margeada por vegetações. As estratégias utilizadas foram as mesmas: varandas com 

bandeira de vidro com insufilm. De acordo com as máscaras de sombra (anexo 8.6) as 

varandas sombreiam os ambientes internos durante todo o verão, com exceção de alguns 

Bandeira de vidro c/ insufilm 
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trechos do CAPC e do bloco de serviços, onde as varandas apresentam comprimentos 

maiores, sem variar os tamanhos dos protetores. Já no inverno, os horários no final da tarde 

não são protegidos. Além disso, jardins com vegetações de médio porte ao longo das 

fachadas, contornados pelo muro de argamassa armada, ajudam a proteger da radiação 

solar do meio da tarde em diante (figuras 211 e 212). 

 
 

Figura 211: Fachada noroeste do CAPC 
(Acervo da autora, 2008). 

Figura 212: Esquema da fachada noroeste do 
bloco de serviços (Acervo CTRS, adaptado pela 

autora, 2008). 
 

Já as fachadas sudoeste são todas opacas, margeadas com vegetações de médio 

porte. No entanto, existem algumas particulares para cada edifício. No bloco de serviços, 

tem-se uma circulação externa que funciona como varanda (figura 213). No centro de 

estudos, também existem varandas com bandeira de vidro na cobertura e vegetações de 

médio porte próximas à fachada, contornadas pelo muro do Athos (figura 214).  

  
Figura 213: Fachada sudoeste do bloco de 

serviços (Acervo da autora, 2010). 
Figura 214: Fachada sudoeste do centro de 

estudos (Acervo da autora, 2010) 
 

Por fim, no bloco principal, buscando uma setorização de acordo com a insolação, o 

arquiteto localizou nessa fachada os ambientes que exigem condicionamento e iluminação 

artificial, e utilizou fechamentos opacos. Antigamente, nessa orientação existiam varandas 

Bandeira de vidro 
c/ insufilm 

Varanda 

Muro – Athos Bulcão 

Jardim 
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externas das enfermarias. No entanto, devido à necessidade de se ampliar a área de 

fisioterapia, esse espaço foi transformado em uma varanda interna para as atividades de 

reabilitação, conforme mostram as figuras 215 e 216 (informação verbal)115.  

  
Figuras 215 e 216: Fachada sudoeste na época da inauguração do hospital e atualmente 

depois da reforma (LATORRACA, 1999 e Acervo da autora, 2008, respectivamente). 
 

Essa fachada é envidraçada com aberturas que são protegidas por brises horizontais 

fixos, cuja cor branca ajuda na reflexão da radiação solar (figuras 217 e 218). Segundo 

Neuton (informação verbal)116, esse quebra-sol foi, inicialmente, revestido com bidim. No 

entanto, esta manta está sendo retirada, pois devido à exposição às intempéries, 

apareceram problemas de manutenção (figura 219). Além disso, toda a fachada é 

margeada por jardins que sombreiam o edifício e possibilitam um contato visual agradável. 

 

  
Figura 217: Corte - quebra-sóis de proteção 
(Acervo CTRS adaptado pela autora, 2008). 

Figura 218: Vista lateral - quebra-sóis e 
vegetação (Acervo da autora, 2008). 

                                                           
115 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Neuton Bacelar no dia 20 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
116 Ibid., 2008. 

Quebra-sóis 

Vazado 

Vidro 
Jardim 
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Figura 219: Quebra - sol com e sem a manta, respectivamente (Acervo da autora, 2008). 

 

Hospital Sarah Kubitschek – Rio de Janeiro 

 

A tabela 18 apresenta as estratégias de projeto utilizadas no Sarah - Rio de acordo 

com a orientação das fachadas. No entanto, o auditório é analisado separadamente, 

devido à sua forma assimétrica. Novamente, a vegetação se destaca como a principal 

estratégia para barrar a radiação solar direta, seguida dos beirais e dos brises.  

Tabela 18: Estratégias para proteção da radiação solar direta no Sarah – Rio de Janeiro 

 

Como vimos anteriormente, a fachada norte para a latitude do Rio de Janeiro não 

recebe sol durante o solstício de verão. No entanto, em todos os edifícios essa fachada é 

opaca (figura 220), com exceção da do bloco de internação, que possui uma parte 

envidraçada, composta por janelas basculantes.  Como estratégias de sombreamento 
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foram utilizados um beiral de 2,75m e jardins ao longo das fachadas, sendo que margeando 

a fachada norte do bloco de internação, tem-se um espelho d’água (figura 221). 

Figura 220: Fachada norte do edifício de 
serviços gerais (Acervo da autora, 2009) 

Figura 221: Fachada norte do bloco de 
internação (Acervo da autora, 2009) 

 

Já a fachada sul, no verão, recebe sol durante todo o dia, requerendo maior 

proteção solar do que a fachada norte. Todos os edifícios possuem essa face envidraçada, 

e é importante ressaltar que essas fachadas, sem nenhuma proteção solar, apresentam 

problemas para os ganhos térmicos. Nesse caso, o prolongamento da cobertura funciona 

como protetor solar horizontal (figura 222). De acordo com a máscara de sombra do anexo 

8.7 e com a figura 223, vemos que os protetores horizontais são mais eficientes nas horas do 

dia em que o sol está mais alto, e menos eficiente nas horas próximas ao nascer e ao por do 

sol, quando o sol está mais baixo.  

 

  

Figura 222: Fachada sul - bloco de serviços 
(Acervo da autora, 2009) 

Figura 223: Insolação para a fachada sul - 
bloco de serviços (Acervo da autora, 2009) 
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Beiral 
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10:00 

09:00 

08:00 

07:00 

Beiral 

Beiral 
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A fachada leste recebe sol em todo o período da manhã, e sua proteção é de 

grande importância para evitar o aumento da carga térmica por radiação. No bloco de 

serviços, essa fachada é opaca. Já nos locais de maior permanência dos pacientes 

(internação e reabilitação), buscou-se um amplo contato com as áreas externas através de 

superfícies envidraçadas (figura 224). No entanto, espaços abertos são mais suscetíveis a um 

maior ganho de calor, exigindo um maior cuidado com a incidência da radiação solar 

direta. A única proteção utilizada é o shed, funcionando como protetor horizontal de 5m, 

permitindo o sombreamento nos períodos do meio e do final da manhã, protegendo 

principalmente os horários próximos ao meio-dia. Já nos primeiros horários da manhã, com 

ângulos de incidência baixos, o sol incide diretamente nos ambientes (figura 225 e anexo 

8.7). Buscando complementar essa estratégia, ao longo dessas fachadas existem extensos 

jardins com vegetações. 

 

Figura 224: Fachada leste - setor de 
fisioterapia (Acervo da autora, 2009) 

Figura 225: Estudo da insolação na fachada 
leste para o solstício de verão (Acervo CTRS, 

2008, adaptado pela autora) 
 

O setor de residência médica e centro de estudos se encontra no nível do espelho 

d’água, tendo apenas a fachada leste exposta às intempéries, estando as demais 

aterradas.  Com uma composição diferente, o arquiteto criou chanfros que alternam a 

orientação da fachada entre leste, nordeste e sudeste (figura 226). Essa fachada é 

envidraçada, sem nenhuma proteção solar, com exceção de pequenos brises horizontais 

fixos, que não protegem a incidência do sol direto (figura 227). No entanto, os demais 

Beiral 

07:00 

08:00 

09:00 

10:00 11:00 
12:00 
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prédios, devido a suas alturas e à cota de implantação, possibilitam o sombreamento em 

alguns horários do dia. É importante ressaltar que a proximidade com o espelho d’água 

propicia um microclima mais agradável e confortável. 

 

  
Figura 226: Centro de estudos e residência 

médica (Acervo da autora, 2009) 
Figura 227: Entrada da radiação solar direta 

(Acervo da autora, 2009) 
 

As fachadas orientadas para oeste recebem incidência solar durante todo o período 

da tarde, o que é um agravante para o ganho térmico, devido ao sobreaquecimento da 

radiação da tarde. Essas fachadas de todos os edifícios são envidraçadas, e o vidro não é 

uma solução apropriada em contato com os agentes térmicos, principalmente nas 

orientações leste e oeste. Diante disso, utilizaram-se protetores solares externos, como brise-

soleils verticais.  

Os protetores solares externos são mais eficientes, pois barram o calor antes que ele 

penetre no ambiente, reduzindo as cargas térmicas. No bloco de serviços, os brises são 

móveis, possuem 20 cm de profundidade e 2 mm de largura (figura 228). Já no edifício 

destinado aos serviços gerais, existem brises verticais móveis e fixos. Os brises fixos foram 

posicionados a 45°. Intercalados com esses elementos, existem brises verticais móveis com 

dimensões maiores, de aproximadamente 63 cm, que permitem a boa visibilidade dos 

espaços externos e a entrada da luz natural (figura 230).  As lâminas verticais são compostas 

de alumínio, que possui um valor de condutividade alto. No entanto, o acabamento dos 

brises é feito na cor branca, que apresenta um valor de absortância em torno de α = 0,20, 

ou seja, reflete aproximadamente 80% do calor recebido. Além disso, esses elementos foram 

afastados da superfície transparente em aproximadamente 30 cm (figura 229 e 231). Essa 

Brises horizontais 
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solução permite uma menor transmissão de calor para os ambientes internos por condução, 

ao mesmo tempo que possibilita a circulação do ar nesse espaço, facilitando a retirada do 

calor acumulado, o resfriamento dos materiais construtivos, e as trocas de calor entre os 

protetores e o ar por convecção. Protetores solares em cores claras e afastados das 

vedações melhoram o desempenho térmico dos mesmos. 

 

 

Figura 228 e 229: Fachada oeste do bloco de serviço e detalhe dos brises verticais, 
respectivamente (Acervo da autora, 2010 e Acervo CTRS, 2008, adaptado pela autora) 

 

 

  
 

Figura 230e 231: Fachada oeste do bloco de serviços gerais e detalhe dos brises, 
respectivamente (Acervo da autora, 2010 e Acervo do CTRS, 2008, adaptado pela autora) 

 
Os protetores móveis são mais eficientes, pois podem ser ajustados de acordo com a 

variação dos raios solares. No entanto, tal solução exige maior manutenção. No caso dos 

hospitais Sarah, a existência do CTRS117 proporciona custos reduzidos e a realização desses 

serviços periodicamente.  

No edifício destinado à internação e à reabilitação, os apartamentos individuais estão 

orientados para o oeste. As fachadas envidraçadas possuem varandas de 2m de largura, 

com proteções verticais e horizontais, proporcionando um agradável contato visual com o 

espelho d’água frontal. Além disso, o shed da cobertura se projeta para frente, funcionando 

                                                           
117 O CTRS é responsável pela manutenção dos edifícios da rede e esse serviço é feito pela própria equipe do Sarah 
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como um amplo beiral de aproximadamente 6,25m (figura 232). Conforme os estudos de 

insolação na figura 233 e com a máscara de sombra no anexo 8.7, vemos que nos primeiros 

horários da tarde a varanda protege os apartamentos da radiação solar direta, o que não 

ocorre no final da tarde, onde os raios solares possuem alturas mais baixas, sendo que no 

verão, eles incidem diretamente nos apartamentos a partir das 17h00.  

Para finalizar, jardins com vegetações se distribuem ao longo das fachadas, auxiliando 

também na diminuição dos ganhos térmicos para o interior. No caso do bloco de serviços 

gerais e da internação, tem-se um grande espelho d’água com vegetações (figura 232). As 

massas d’água possibilitam um microclima mais favorável, dada a inércia térmica da água 

e a evaporação. Além disso, diminuem a reflexão da radiação solar para o edifício. Já as 

vegetações possuem baixa capacidade calorífica e baixa condutividade térmica; 

absorvem grande parte da radiação solar e refletem pouco. A localização desses 

elementos próximos às fachadas que possuem a incidência de uma grande carga térmica, 

como a oeste, é um importante recurso na obtenção do conforto térmico. 

 

  
Figura 232: Vista interna e externa da face 
oeste – apartamentos individuais (Acervo 

da autora, 2009) 

Figura 233: Estudo da insolação na fachada 
oeste – apartamentos individuais (Esquema 

elaborado pela autora, 2010) 
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O auditório com um formato assimétrico totalmente opaco está implantado em um 

entorno com extensos jardins. No seu nível inferior, localizam-se o centro de estudos e a 

residência médica, de modo que os jardins se configuram como uma espécie de teto-jardim 

para esse setor. Os tetos-jardins podem ser considerados uma estratégia interessante, pois 

transformam, através da fotossíntese, parte da energia da radiação solar incidente em 

energia bioquímica e produzem um resfriamento adicional devido à evapotranspiração da 

vegetação. 

Apesar de o auditório ser climatizado artificialmente, foram propostas estratégias de 

iluminação e ventilação naturais através de uma cúpula composta por peças de aço 

inoxidável, que pode permanecer fechada (figura 234) ou se abrir como uma flor (figura 

235), através de um sistema motorizado (figura 236). Quando as atividades no auditório 

permitirem, o ar condicionado e a luz artificial dão lugar às estratégias naturais de conforto. 

 

 
Figura 234: Auditório com a cúpula fechada (Acervo CTRS, 2010) 

 
 

 
Figura 235: Auditório com a cúpula totalmente aberta (Acervo CTRS, 2010) 
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Figura: 236: Vistas internas e externas da cúpula se abrindo (Acervo da autora, 2008). 
 

Os blocos são interligados por jardins e passarelas cobertas. A ligação entre os edifícios 

acontece por passarelas envidraçadas. As passarelas que acompanham o eixo leste-oeste 

não têm nenhuma proteção solar (figura 237), o que aparece como um problema, pois, no 

verão, a face sul possui a incidência direta da radiação solar sobre as superfícies 

transparentes, gerando certo desconforto térmico. Já as passarelas cujo eixo maior está 

orientado no sentido norte-sul, possuem também a face leste sem nenhuma proteção solar, 

ao contrário da oeste, que possui externamente brises verticais móveis (figura 238) 

Figura 237: Passarelas dispostas no sentido 
leste-oeste (Acervo da autora, 2009) 

Figura 238: Passarelas dispostas no sentido 
norte-sul (Acervo da autora, 2009) 

 

Apesar de serem apenas locais de passagem, essas passarelas de ligação também 

exigem proteções solares adequadas. Deixam de ser apenas locais de passagem e se 

tornam agradáveis áreas de transição, devido à vista das áreas de lazer, de reabilitação e 

dos jardins externos, que são dispostos ao redor de todos os edifícios.  
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As tabelas 19 e 20 apresentam resumidamente as estratégias de conforto utilizadas nas 

diferentes fachadas do Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro, respectivamente.  

 
Tabela 19: Estratégias de insolação para o Sarah - Salvador 

Orientação Edifício principal 
Centro de estudos e 
residência médica 

Serviços gerais CAPC 

Nordeste 
(NE) 

D
e
sc
riç

ã
o
 • Fachadas de vidro c/ portas de correr 

• Varandas - 2,50m de largura 
• Bandeiras de vidro com insufilm - 0,75m de 
altura 
• Jardins e vegetações 
• Muro Athos Bulcão (no edifício principal)  

• Fachada de vidro – 
vidro fixo + brise de 
vidro fixo inclinado 
• Implantação: cota 
mais baixa e próxima 
do edifício principal 
•Jardins e vegetações 

• Parede opaca 
de argamassa 
armada 
•Jardins/vegetaç
ões 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
 

 

 

Sudeste 
(SE) 

D
e
sc
riç

ã
o
 • Fachadas de vidro c/ portas de correr 

• Varandas - 2,50m de largura 
• Bandeiras de vidro com insufilm - 0,75m de 
altura 
• Jardins e vegetações 
• Muro Athos Bulcão 

• Fachadas de vidro c/ portas de correr 
• Varandas - 2,50m de largura 
• Bandeiras de vidro com insufilm - 0,75m 
de altura 
• Jardins e vegetações 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
 

Sudoeste 
(SO) 

D
e
sc
riç

ã
o
 • Fachadas de vidro 

• Parede opaca 
• Quebra – sol (brise) 
• Manta bidim 
• Jardins/vegetações 

• Parede opaca 
•Jardins/vegetaçõ
es 
• Muro do Athos 
Bulcão 

• Parede opaca 
• Varanda – 3,125m de 
largura 

• Parede opaca 
de argamassa 
armada 
•Jardins/vegetaç

ões 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
 

  

 

Noroeste 
(SO) 

D
e
sc
riç

ã
o
 

• Parede opaca de 
argamassa armada 
• Jardins/vegetações 

            • Fachadas de vidro c/ portas de correr 
            • Varandas - 2,50m de largura 
            • Bandeiras de vidro com insufilm - 0,75m de altura 
            • Jardins e vegetações 
            • Muro Athos Bulcão 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
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Tabela 20: Estratégias de insolação para o Sarah - Rio de Janeiro 

Orientação 
Anexo de 
serviços 

Serviços 
Internação e 
reabilitação 

Serviços gerais 

Centro de 
estudos/ 
residência 
médica 

Auditório 

Norte 
(N) D

e
sc
riç

ã
o
 

•Parede opaca 

 

•Fachada 
de vidro 
•Espelho 

d’água 
 

•Aterrado 
•Teto Jardim 

•Parede 
opaca 
•Jardim/ 
vegetações                   •Fachada opaca 

                  •Beirais de 2,75m 
                  •Jardins com vegetações 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
 

 

Sul (S) D
e
sc
riç

ã
o
 

•Parede opaca 

 
•Fachada 
Opaca 

•Espelho 
d’água 

•Aterrado 
•Teto Jardim 

•Parede 
opaca 
•Jardim/ 
vegetações 

                  •Fachada de vidro 
                  •Beirais de 2,75m 
                  •Jardins com vegetações 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
 

 

 

Leste (L) D
e
sc
riç

ã
o
 •Painel metálico  

•Sheds / beirais – 
5,00m de largura 

•Fachada 
opaca 

 
•Fachada 
opaca 

•Teto Jardim 
•Parede 
opaca 
•Jardim/ 
vegetações 

 
                         •Fachada de vidro 
                         •Jardins/vegetações 

                •Shed como beiral – 5,00m 
•Espelho 
d’água 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
 

 

Oeste 
(O) 

D
e
sc
riç

ã
o
 •Painel metálico 

•Sheds / beirais – 
5,00m de largura 

                       •Fachada de vidro 
                  •Shed como beiral – 5,00m 
                      •Jardim/ vegetações 

•Aterrado 
•Teto Jardim 

•Parede 
opaca 
•Jardim/ 
vegetações 

 
             •Espelho d’água 
•Varandas  

•Brises verticais 
móveis 

 
•Brises verticais 
móveis/fixos 

Ilu
st
ra
ç
ã
o
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5.2.1.5.3 A vegetação: um importante recurso na obtenção do conforto térmico 
 

O projeto paisagístico dos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro, assinado por 

Beatriz Secco, demonstra uma grande preocupação com o conforto ambiental. Conceitos 

como sombreamento das áreas de convivência, formação de jardins de bloqueios, 

facilidade de deslocamento entre os espaços, caminhos confortáveis e seguros, áreas 

internas integradas aos jardins, e a relação da altura da vegetação com os prédios definem 

o paisagismo de cada uma dessas unidades (informação pessoal)118.   

No Sarah de Salvador, o lote escolhido para a implantação do edifício (figura 239) é 

totalmente circundado por vegetações, e possui uma grande massa vegetativa que foi 

preservada (figura 240).  

 

Figura 239: Vista do hospital de Salvador 
circundado pela vegetação (Acervo da 

autora, 2008). 

Figura 240: Área verde preservada no 
terreno (Acervo da autora, 2008). 

 

Já no Sarah do Rio de Janeiro, Beatriz (informação verbal)119 destaca que o ponto de 

partida para o desenvolvimento do projeto paisagístico foi a solução do lago.  A grande 

área do espelho d’água (10.000m2) possui 2.000m2 de canteiros formados por peças pré-

fabricadas em argamassa armada, plantados com vegetação aquática, típica da região 

do hospital (figura 241). Espécies nativas como Nynphaeas, juncos e papiros foram 

plantadas no espelho d’água procurando trazer a paisagem das lagoas existentes na região 

                                                           
118 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta paisagista Beatriz Secco, no dia 15 de janeiro de 2010 (via e-
mail). 
119 Ibid., 2010. 

Hospital Sarah - Salvador 
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para dentro do terreno do hospital. Esse elemento, juntamente com os jardins externos, 

configura o entorno, possibilitando um microclima mais favorável, além de ser um 

importante recurso de humanização dos espaços. 

 
Figura 241: Espelho d'água frontal com vegetações aquáticas (Acervo da autora, 2009) 

 

A maior parte das áreas externas de ambos os hospitais é revestida com grama 

resistente ao pisoteio, contendo arbustos, árvores e outros elementos paisagísticos. Blocos de 

concreto foram utilizados somente nas varandas, passarelas, e nas áreas de tratamento e 

lazer (figuras 242 e 243). Até nos estacionamentos utilizaram-se concregrama, deixando as 

áreas permeáveis e diminuindo os problemas de drenagem da água da chuva. 

  
Figura 242: Jardins e vegetações ao redor das 
edificações - Salvador (Acervo CTRS, 2008). 

Figura 243: Jardins ao redor das 
edificações – Rio (Acervo CTRS, 2008). 

 

O uso de grama nas áreas externas evita a reemissão da radiação em forma de calor 

para o edifício e para as pessoas, pois as vegetações possuem um valor de albedo baixo, e 

condutividade térmica e capacidade calorífica bem menores do que espaços calçados. 

Romero (1988) enfatiza que a vegetação proporciona um equilíbrio da temperatura e 
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favorece a estabilidade do clima, pois as plantas utilizam parte da radiação solar na 

fotossíntese, e o processo da evapotranspiração auxilia na umidificação do ar através do 

vapor d’água liberado pelas plantas. Segundo Givoni (1976), a radiação que incide em uma 

vegetação é, em sua maior parte, absorvida pelas folhas, que têm um alto coeficiente de 

absorção (em torno de 0,8) para a radiação solar. Além disso, elas filtram a poeira do ar e as 

possíveis contaminações.  

O paisagismo dos hospitais é trabalhado em conjunto com o projeto arquitetônico, 

compondo, ao mesmo tempo, espaços agradáveis e confortáveis. Como a implantação 

dos edifícios expôs as fachadas a uma grande incidência da radiação solar, ao redor de 

todas as edificações existem jardins com vegetações de pequeno, médio e grande porte, 

que atuam como barreiras solares, sombreando as fachadas e as áreas externas (figura 

244). Segundo Beatriz Secco120 “no hospital Sarah em Salvador existiu essa preocupação 

com o conforto ambiental, principalmente com o plantio de vegetação de porte próximo 

as fachadas voltadas para o poente e nas áreas utilizadas pelos pacientes” (figura 245).  

Figura 244: Presença forte da vegetação – 
Rio de Janeiro(Acervo da autora, 2008). 

Figura 245: Vegetação próxima das 
fachadas (Acervo da autora, 2008). 

 

A proposta do arquiteto de hospitais abertos, integrados aos espaços externos foi 

complementada pelo uso de vegetações. Os espaços de convivência, as áreas de lazer e 

tratamento do Sarah de Salvador e do Rio são extremamente utilizados pelos pacientes, que 

passam o dia inteiro aproveitando as varandas e as praças externas. Isso acontece por esses 

locais estarem envoltos por árvores que proporcionam a proteção adequada da radiação 

                                                           
120 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta paisagista Beatriz Secco, no dia 15 de janeiro de 2010 (via e-
mail). 
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solar, e produzem locais agradáveis, confortáveis e humanos (figuras 246 e 247). Se esse 

cuidado com a vegetação inexistisse, esses espaços poderiam se tornar inutilizáveis, pois o 

sol intenso gera um desconforto para os usuários, principalmente em regiões tropicais, onde 

a temperatura do ar é elevada. Além disso, as vegetações têm importância estética e 

psicológica, auxiliando no tratamento e no bem-estar dos pacientes. 

Existe sempre a preocupação com o conforto ambiental e essa relação com 
o usuário da área verde. No caso dos hospitais, os pacientes usam os solários, 
as praças, as áreas esportivas e os caminhos que ligam os prédios, e esse uso 
define onde será plantada uma árvore que vai dar sombra. Um grupo de 
vegetação arbustiva define, quando o estímulo é visual, se vamos usar uma 
massa de vegetação florida, entre outros. Se o espaço será usado por 
crianças, por exemplo, vamos ter cuidado de evitar o plantio de qualquer 
tipo de vegetação agressiva  (informação verbal)121.  

 

Figura 246: Vegetação nos espaços externos 
- Salvador (Acervo da autora, 2008). 

Figura 247: Vegetação nos espaços externos 
– Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2008). 

 

É importante ressaltar que, como o hospital do Rio foi inaugurado em maio de 2009, o 

paisagismo ainda está em processo de formação. Muitas das vegetações presentes nos 

espaços externos futuramente estarão auxiliando mais no processo de sombreamento das 

fachadas dos edifícios e no conforto dos usuários.  

Tanto a vegetação quanto a cor branca das paredes externas dificultam o ganho 

de carga térmica: a primeira por dificultar a chegada do sol às superfícies do edifício, e a 

segunda por reduzir a sua absorção pelas fachadas externas. Uma desvantagem de 

localizar vegetações em grande quantidade e muito próximas das fachadas é barrar a 

incidência dos ventos naturais. No entanto, essa desvantagem é minimizada pelo sistema de 

                                                           
121 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta paisagista Beatriz Secco, no dia 22 de janeiro de 2009 (via e-
mail). 
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ventilação natural implantado nesse hospital, através da captação de ar pelas galerias 

subterrâneas em Salvador e pela cobertura e piso técnico no Rio. Desse modo, as 

vegetações sombreiam as fachadas e barram a incidência direta da radiação solar, ao 

mesmo tempo que ocorre a ventilação natural nos ambientes internos. 

Além das áreas externas, o arquiteto propõe jardins internos, que proporcionam mais 

luz, verde e ambiência com o exterior. No Sarah – Salvador, isso existe por meio do jardim 

presente na recepção do ambulatório (figura 248). Já no Rio, o jardim interno preenche 

todo o espaço de convivência, integrando-se amplamente aos ambientes (figura 249).  

Figura 248: Jardim na recepção do Sarah de 
Salvador (Acervo da autora, 2008) 

Figura 249: Jardim interno presente no centro 
de convivência (Acervo da autora, 2009) 

 
 

Além do conforto ambiental, esses elementos naturais auxiliam no tratamento 

médico.  A Rede Sarah atende pacientes com dificuldades motoras que necessitam de 

reabilitação. Essa especialidade faz que, muitas vezes, o período de internação seja 

prolongado. Diante disso, Lelé sempre considera a natureza fundamental para o conforto 

físico e para o psicológico. A paisagista Beatriz Secco (informação verbal)122 destaca que, 

para os pacientes, os jardins têm grande influência sensorial, pois eles apresentam cores, 

perfumes, luz, sombra, permitem a convivência com a natureza e ajudam a passar o tempo.   

Além de ajudar no microclima da obra, essa relação com a natureza é 
muito importante para os pacientes. Alias é primordial. E essa questão do 
conforto é sempre pensada no paisagismo. Eu acho que o projeto do 
paisagismo é fundamental. Existe uma tendência da arquitetura moderna de 
rejeitar o paisagismo porque a árvore interfere no volume, na volumetria. Eu 
não tenho esse preconceito não. Para mim a árvore faz parte. Eu tenho 
quase sempre essa coisa da natureza entrar dentro dos espaços 

                                                           
122 Entrevista realizada pela autora com a arquiteta paisagista Beatriz Secco, no dia 15 de janeiro de 2010 (via e-
mail). 
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habitáveis.  Eu acho que isso melhora muito a condição psicológica, 
principalmente do paciente fragilizado. Eu acho que tem vários aspectos 
para você ver a natureza diante de você. Principalmente no caso dos 
hospitais. [...] Eu acho que essa relação que você tem com os animais, com 
as plantas é fundamental para a melhora psicológica do seu estado de 
espírito. É completamente diferente quando as Janelas de uma enfermaria 
têm vista para uma paisagem  (informação verbal)123. 

 
 

5.2.1.5.4 A arte a serviço da cura 
 

Os projetos da Rede Sarah não são apenas edifícios que se preocupam com o 

conforto ambiental através da ventilação e da iluminação naturais. São projetos que 

consideram também o conforto visual e o bem-estar dos pacientes através do uso de obras 

de arte e cores. Isso é alcançado com o trabalho do artista plástico Athos Bulcão.  

As suas obras de arte encontram lugar no espaço desenhado pelo arquiteto, sendo 

impossível imaginá-las dissociadas do edifício. Trabalhando com as possibilidades oferecidas 

pelo espaço e pela natureza, Athos propicia uma perfeita integração entre as artes 

plásticas e a arquitetura. Construindo espaços humanizados, suas obras levam até um 

edifício que é intitulado como espaço de morte e de sofrimento, um pouco mais de alegria 

e vida. 

O Athos achava que o hospital já por si só era um lugar de tristeza, um lugar 
de sofrimento. Então era necessário que se colocasse um pouco de 
ambientação alegre, que você pudesse ter um convívio feliz com as cores e 
com os objetos (informação verbal)124. 

 

Em todos os hospitais da rede, Lelé contou com a colaboração do artista plástico. A 

única exceção aconteceu no último edifício, uma vez que o artista já não estava 

produzindo muitos trabalhos devido ao cansaço físico e problemas de saúde.  

No edifício de Salvador, os espaços externos possuem muros de argamassa armada 

cheios de cores e movimentos, através da composição de figuras geométricas, que 

possibilitam, ao mesmo tempo, o contato visual com os espaços externos e a passagem da 

luz e dos ventos naturais. Além disso, propiciam privacidade as áreas internas e estimulam o 

psicológico dos pacientes, criando ambientes mais agradáveis (figura 250). 

                                                           
123 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador – BA. 
124 Entrevista realizada pela autora com Valéria Cabral, no dia 26 de junho de 2009, Brasília – DF. 
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Figura 250: Muro– composição geométrica e uso de cores (Acervo da autora, 2010). 

 

Além disso, o artista trabalhou com elementos pertencentes aos mobiliários, como 

divisórias, biombos, peças expostas nas paredes, entre outros, mostrando que é possível 

escapar da monotonia do branco em favor de ambientes cheios de cores. No refeitório, o 

local das refeições é separado do local de descanso por meio de um painel de MDF 

pintado de azul, vermelho, laranja e verde (figura 251). Na recepção do ambulatório, a forte 

presença das cores e das obras de arte se concretiza em um painel de MDF, composto em 

tramas totalmente vazado, pintado em tons de amarelo e azul (figura 252). 

  
Figura 251: Painel de MDF do refeitório 

(Acervo da autora, 2008). 
Figura 252: Painel de MDF vazado da 
recepção (Acervo da autora, 2008). 

 

Já no Sarah - Rio, Lelé fez as integrações das obras de arte com a arquitetura, como 

uma homenagem ao artista plástico. Os boxes individuais de fisioterapia foram revestidos 

com um azulejo cujo desenho é do Athos, e que foi utilizado no hospital de Taguatinga. A 

única modificação foi com relação à cor (figuras 253 e 254).  
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Figura 253: Azulejo do hospital de Taguatinga 

(LATORRACA, 1999). 
 

Figura 254: Boxes individuais do Sarah do 
Rio de Janeiro (Acervo da autora, 2009). 

 
 

Além disso, no centro de convivência, o arquiteto desenhou um painel de argamassa 

armada e utilizou as cores que o artista gostava e que foram as mesmas que ele utilizou em 

um painel para o Sarah Lago norte em Brasília (figuras 255 e 256). Através desses dois 

trabalhos, Lelé homenageia o artista que sempre esteve presente em toda a rede Sarah.  

O Athos Bulcão, que morreu recentemente, foi meu companheiro a vida 
inteira. Eu aprendi muito com ele. Hoje no hospital do Rio sou eu que estou 
fazendo as coisas, mas... É uma homenagem pra ele. Eu estou tentando 
imitá-lo, mas não é a mesma coisa (informação verbal)125. 

 

  
Figura 255: Painel utilizado no Sarah 

Lago norte (BULCÃO, 2001) 
Figura 256: Painel utilizado no Sarah Rio de 

Janeiro (Acervo da autora, 2009) 
 

Falar dos hospitais da rede Sarah sem lembrar os maravilhosos trabalhos do Athos, 

que dão cor, beleza e estimulam o psicológico dos pacientes é praticamente 

impossível.  Artista com grande sensibilidade fez a diferença nos espaços hospitalares, 

                                                           
125 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 18 de novembro de 2008, Salvador - BA. 
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transformando corredores intermináveis e salas de esperas angustiantes em locais belos, 

agradáveis e amenos. Suas obras potencializam a arquitetura e, principalmente, possuem a 

função social de proporcionar bem-estar aos usuários. 

Além de toda a preocupação funcional, estrutural e ambiental, a beleza, como forma 

de amenizar o sofrimento dos pacientes, se torna um importante critério dentro dos hospitais 

Sarah. O trabalho em conjunto desses dois “mestres” mostra que a arquitetura tem a 

capacidade de contribuir com o processo da cura. 

 

[...] Existe toda uma preocupação de tornar o hospital menos hospital, de 
deixar uma coisa assim, mais familiar, mais dócil. Algo que amenize um 
pouco o que se sente, o que se passa lá dentro do hospital. [...] E ele (Lelé) 
ameniza tudo isso, ameniza pela arquitetura, pelo clima lá dentro, pelas 
cores através do trabalho do Athos, entre outros [...] O que o Sarah pretende 
lá? Tornar a vida dessas pessoas menos dolorosa e mais suave. Busca-se 
tornar a vida delas mais perto da normalidade, com capacidade de 
trabalho. A permanência dessas pessoas é muito longa no hospital. Às vezes, 
eles ficam a vida inteira. A vida inteira tem que ficar lá, tem que fazer 
fisioterapia, hidroterapia e tudo mais. Então, o ambiente do hospital é 
importantíssimo para que a pessoa se sinta motivada a continuar o 
tratamento [...] (informação verbal)126.  
 

 

O Athos sempre teve uma sensibilidade fantástica para arquitetura e para 
entrar no projeto, no pensamento do arquiteto. Você vê as coisas que ele 
faz, é de muita qualidade e muito adequada para a obra. Ele sabe integrar. 
[...] Tem muita gente que tenta fazer uma coisa similar porque acha que é 
fácil, aquela coisa de: “Ah, faz um desenho e vai repetindo assim”. E resulta 
muitas vezes em coisas grosseiras. E realmente eu não sei de outra pessoa 
que faça esse trabalho da maneira como ele fazia. Essa coisa da 
ambientação, da arte integrada à arquitetura. [...] O trabalho do Athos é 
muito mais delicado, muito mais discreto. [...] É uma coisa que faz parte da 
arquitetura. Está integrada a arquitetura. Isso é raro. É raro quem consegue 
trabalhar dessa maneira como ele fazia. [...] Enfim, ele era um sujeito 
único  (informação verbal)127.  

 

O quadro-síntese a seguir apresenta a descrição e a representação gráfica das 

estratégias utilizadas no Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro, e a figura 257 apresenta 

uma síntese das estratégias utilizadas por Lelé, que foram introduzidas, incorporadas e 

alteradas nos dois hospitais. 

 

 
                                                           
126 Entrevista realizada pela autora com o engenheiro mecânico George Raulino, no dia 23 de junho de 2009, 
Brasília – DF. 
127 Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Haroldo Pinheiro, no dia 25 de junho de 2009, Brasília – DF. 
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QUADRO SÍNTESE 
Estratégias Descrição Ilustração 

Cobertura - 
Sheds 

Salvador: Iluminação natural e 
ventilação natural. 
Localizados a sotavento, favorecendo 
a sucção do ar. 
Aberturas na cobertura para a saída 
do ar aquecido.  
Limitados por ambientes. 
Testeira acoplada aos sheds 
Telhas de alumínio pintadas de branco. 
Espaço de 15cm entre a telha e o forro 
de alumínio – Revestidos com bidim. 

 

Rio de Janeiro: Iluminação natural e 
ventilação natural. 
Localizados a barlavento, favorecendo 
a captação do ar. 
Sheds também localizados a 
sotavento: Colchão de ar ventilado 
entre os forros e a cobertura. 
Desvinculado dos ambientes. 
Testeira foi substituída: prolongamento 
do telhado, que se projeta para frente.  
Forros móveis de policarbonato. 
Telhas de alumínio pintadas de branco. 
Espaço de 15cm entre a telha e o forro 
de alumínio – Revestidos com bidim. 
Camada de ar de aproximadamente 
4m entre os sheds e os forros móveis. 

Resfriamento 
evaporativo 

Salvador: Galerias subterrâneas com 
cortina d’água interna. 
Ventiladores na boca de ar. 

 

Rio de Janeiro: Pavimento técnico com 
aspersão no espelho d’água. 
Ventiladores na boca de ar. 

 

Ventilação 
natural 

Salvador: Ventilação natural por efeito 
chaminé. 
Ventilação artificial somente nos 
ambientes especiais.  
Esquadrias com 100% de área real de 
abertura (correr) 
Fluxo de ar na zona ocupada.  
Venezianas para a saída de ar em 
duas alturas.  
Rio de Janeiro: Ventilação natural, 
natural forçada e artificial 
Todos os ambientes podem ser 
resfriados artificialmente.  
Esquadrias com 100% de área real de 
abertura (correr) 
Fluxo de ar na zona ocupada. 
Venezianas para a saída de ar em 
apenas uma altura.  
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Estratégias Descrição Ilustração 

Paisagismo 

Salvador: Vegetação de porte 
próximo às fachadas voltadas para 
o poente.  
Vegetação contornada por um 
muro de argamassa armada do 
Athos Bulcão.  
Grama ao redor de todos os 
edifícios.  
Preservação de uma extensa massa 
vegetativa existente no terreno do 
hospital.  
Jardim interno na recepção do 
ambulatório. 

 

Rio de Janeiro: Vegetação 
margeando as fachadas mais 
castigadas pelo sol.  
Grama ao redor de todos os 
edifícios. 
Espelho d’água frontal margeando 
a fachada oeste.  
Jardim interno no centro de 
convivência.  

 

Controle da 
radiação solar 
direta 

Salvador: Amplas varandas. 
Vegetação.  
Muro de argamassa armada do 
Athos Bulcão. 
Bandeira de vidro com insulfilm nas 
varandas.  
Beirais. 
Testeira externas nos sheds. 
Brises externos fixos nos sheds. 
Quebra-sol metálico revestido com 
bidim.  

Rio de Janeiro: Amplas varandas. 
Vegetação.  
Espelho d’água. 
Teto jardim. 
Brises verticais externos, fixos e 
móveis. 
Beirais.  
Prolongamento dos sheds como 
beirais. 
Brises externos fixos nos sheds.  

Outras 
estratégias 

Salvador: --------------------------  

Rio de Janeiro: Cúpula do auditório 
em formato de flor que se abre 
para o uso da iluminação e da 
ventilação natural.  
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Figura 257: Introdução, incorporação e alteração das estratégias de conforto nos hospitais 

de Salvador e do Rio de Janeiro 
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5.3 ANÁLISE QUANTITATIVA 
 

O objetivo dessa etapa é complementar à análise dos projetos, buscando parâmetros 

numéricos para um maior entendimento do desempenho das soluções de conforto térmico, 

ventilação e iluminação natural. Essa análise foi estruturada da seguinte forma: avaliação 

da temperatura e umidade, da ventilação natural e dos níveis de iluminância, através de 

medições in loco e de ensaios no túnel de vento. 

 

5.3.1 Hospital Sarah Kubitschek – Salvador  

 
 
5.3.1.1 Caracterização dos ambientes analisados 

 

Para auxiliar a interpretação dos dados obtidos, foi realizada uma descrição 

detalhada dos ambientes analisados. Conforme descrito no item 4.3.1 - medições in loco, os 

equipamentos foram instalados em 8 pontos internos e um ponto externo. Os ambientes 

internos não possuem aparelhos de ar condicionado, mas possuem ventiladores, com 

exceção das enfermarias, onde esses equipamentos inexistem, e da recepção, em que 

estão localizados apenas nas áreas de trabalho dos funcionários.  Durante as medições, os 

ventiladores permaneceram ligados enquanto as pessoas estavam nos locais. As saídas de 

ar, localizadas nas paredes, estão presentes em todos os ambientes, com exceção do 

ginásio de atividades e da recepção. As salas contam com luminárias, com duas lâmpadas 

fluorescentes cada, que permanecem apagadas durante o dia, sendo a luz artificial 

utilizada somente a partir das 18h00. Isso colabora com o conforto interno, pois as lâmpadas 

são responsáveis pelo aquecimento dos ambientes e demonstra, principalmente, a grande 

utilização da luz natural. 

Durante o dia, os ambientes permaneciam com muitas pessoas, com exceção das 

enfermarias, cujos pacientes ficavam nas áreas de reabilitação e nas áreas externas. Todas 

as medições foram realizadas com o funcionamento normal do edifício, o que é interessante 

para avaliar o desempenho em suas condições reais de uso.  
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Tanto as enfermarias quanto a fisioterapia possuem portas de correr de 1,85m de 

largura e 2,25m de altura. No entanto, na enfermaria interna, essa porta não dá acesso ao 

espaço externo, mas ao ginásio de atividades, que possui a fachada externa envidraçada, 

com duas fileiras de aberturas de 45 cm de altura e 90 cm de comprimento.  Brises 

horizontais fixos compõe essa fachada. Já a recepção não possui vedação, estando 

totalmente integrada aos jardins externos, contornados pelo muro do Athos Bulcão, 

conforme mostram as figuras 258, 259 e 260.  Durante as medições, os dias se mantiveram 

quentes, bastante ensolarados e sem a presença de nuvens e todas as esquadrias (janelas, 

portas, sheds e as venezianas nas paredes) permaneceram abertas, conforme o uso do 

hospital.  Todas as esquadrias estavam em ótimo estado de funcionamento. Além disso, os 

ventiladores das galerias e o sistema de aspersão de água permaneceram funcionamento. 

   
Figuras 258, 259 e 260: Vedação da recepção, enfermaria externa e ginásio de atividades, 

respectivamente (Acervo da autora, 2010) 
 

Finalizando, a tabela 21 a seguir apresenta os materiais e revestimentos utilizados nos 

ambientes, o que é essencial para a avaliação do desempenho térmico da edificação.  

Tabela 21: Materiais e revestimento dos ambientes analisados 
Elementos do edifício Materiais utilizados 

Cobertura Forro de alumínio (branco) 
Estrutura da cobertura Estrutura metálica (marrom) 
Vedações internas Alvenaria convencional – tijolos (branco) 
Revestimento externo das vedações Placas de argamassa armada (branco) 

Revestimento interno das vedações 
Alvenaria convencional branca e amarela 
queimada nos locais das venezianas ventiladas.  

Revestimento do piso Pavinflex – 62cm x 62cm (verde escuro) 
Esquadrias Alumínio e vidro incolor comum 

 

5.3.1.2 Temperatura e umidade 
 

De maneira geral, os valores de temperatura e umidade relativa do ar mostraram um 

comportamento semelhante ao longo dos 3 dias de medição, com pequenas oscilações 
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(anexo 8.8). Diante disso, as análises dos dados obtidos foram realizadas com base nos 

valores médios da temperatura e da umidade relativa do ar. 

Os ambientes escolhidos para o monitoramento apresentam diferentes orientações. A 

enfermaria externa, a sala de fisioterapia e a recepção estão orientadas para nordeste, 

enquanto a enfermaria interna e o ginásio de atividades estão para sudoeste. A figura 261 

apresenta a localização dos equipamentos; e o gráfico 3, os valores médios da temperatura 

do ar e os limites inferior e superior recomendados pela ASHRAE para a zona de conforto dos 

ambientes internos, diferenciados pelas orientações.   

 
Figura 261: Planta com indicação dos pontos medidos – Sarah de Salvador 
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A máxima temperatura média externa registrada foi de 30,3°C, às 10h30, e a mínima 

foi de 28,4°C, às 08h00, apresentando uma amplitude das médias de 1,9°C. Comparando a 

variação da temperatura externa com a da interna, observa-se que a externa se manteve 

acima das internas até às 11h00, com exceção da temperatura medida no ginásio de 

atividades, que se apresentou superior à externa e à de todos os ambientes a partir das 

09h3h. Após as 11h00, a temperatura externa se manteve quase todo o período  abaixo da 

interna. 

Analisando o gráfico 3, constatamos que o ganho térmico não ocorre pelas 

fachadas envidraçadas, pois não existem registros da elevação das temperaturas dos 

ambientes em função dos horários da manhã e da tarde. Tanto os ambientes orientados 

para nordeste quanto os orientados para sudoeste possuem a curva do desempenho das 

temperaturas semelhantes, cujos valores máximos são atingidos entre as 11h30 e as 14h30. 

 Diante disso, é possível que o maior ganho térmico nos ambientes internos ocorra 

pela cobertura, quando o sol está a uma maior altura. Como vimos anteriormente no item 

5.2.1.4 (materiais e sistema construtivo), a cobertura é a face do edifício que mais recebe 

radiação solar e, desse modo, grande parte do ganho térmico para o interior acontece por 

essa face.  Apesar da telha de alumínio ser de um material com uma resistência térmica 

relativamente baixa, o que aumenta o fluxo de calor por condução pelo elemento 

construtivo, as estratégias empregadas por Lelé como: cor branca, camada de ar entre a 

cobertura e o forro, manta de bidim e o formato aerodinâmico dos sheds, que ajuda na 

retirada do ar quente indicam um bom projeto para a cobertura. No entanto, é possível que 

o pé-direito baixo e a fina camada de ar de proteção entre a cobertura e o forro (15 cm) 

façam que os ambientes internos recebam uma maior quantidade de calor solar e, 

consequentemente, tenham um aumento da temperatura interna do ar. 

Adotando o limite recomendado de 80% de aceitabilidade dos usuários de um 

espaço pela ASHRAE (55/2004), o intervalo da temperatura interna recomendado para 

atingir a zona de conforto é de 30,3°C a 23,3°C. De acordo com o gráfico 3, constatamos 

que não existe um desconforto para o frio, pois o limite inferior é de 23,3°C, e as 

temperaturas mínimas ficam acima de 28°C, com exceção das galerias. No entanto, existe 
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um desconforto para o calor em todos os ambientes internos, pois as temperaturas atingem 

valores maiores que o limite superior recomendado.  

O ambiente que permaneceu por mais tempo fora da zona de conforto foi o ginásio 

de atividades, com os valores mais elevados. Em seguida, tem-se o ponto central da 

enfermaria interna.  Já a ponta da enfermaria externa é onde há o menor desconforto por 

calor, com uma temperatura interna de 30,4°C, permanecendo muito próxima do limite 

superior da ASHRAE. A tabela 22 apresenta os intervalos em que esse limite é ultrapassado 

em todos os ambientes. 

Tabela 22: Períodos em que os ambientes permanecem fora da zona de conforto 
Ambientes Horários Temperatura máxima/horário 

Ginásio de atividades 10h30min às 16h30min 31,5°C às13h00min 
Enfermaria interna (centro) 11h15min às 16h00min 31,36°C às 13h00min 

Fisioterapia 11h30min às 15h45min 30,98°C às 13h30min 
Recepção 11h30min às 15h45min 30,71°C às 13h00min 

Enfermaria externa (centro) 11h45min às 13h15min 30,6°C às 12h30min 
Enfermaria interna (ponta) 13h00min às 13h45min 30,57°C nesse período 
Enfermaria externa (ponta) Somente às 13h30min 30,44°C às 13h30min 

 
 

De maneira geral, dos ambientes internos monitorados o ginásio de atividades é o 

que apresentou a temperatura mais elevada. A máxima temperatura interna registrada foi 

de 31,5°C às 13h00, e nessa mesma hora a temperatura externa foi de 30,1°C, apresentando 

uma diferença de 1,3°C. A maior amplitude entre a temperatura interna desse ambiente e a 

externa ocorreu às 13h45, quando os equipamentos registraram 31,4°C e 29,7°C, 

respectivamente. 

Esse ambiente está orientado para sudoeste, recebendo radiação solar direta das 

12h45 até às 18h00. No entanto, pelo gráfico 3 vemos que os valores mais altos da 

temperatura interna foram atingidos entre 11h30 e 14h30, tendo uma queda do meio para o 

fim da tarde, mostrando que o maior ganho térmico acontece pela cobertura e não pela 

fachada sudoeste. Apesar dessa fachada ser totalmente envidraçada, o uso de grandes 

vegetações ao longo de toda a sua extensão ameniza o calor que incide no período da 

tarde. 

Um aspecto que possivelmente contribui para os valores elevados da temperatura 

interna do ar é o fato de o ginásio ser pouco ventilado, pois as únicas aberturas externas 
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existentes não possuem grandes dimensões e estão na fachada sudoeste, direção oposta à 

dos ventos dominantes da região. Além disso, nesse ambiente as venezianas para a saída 

do ar inexistem. Por isso, a corrente de ar que entra pelas aberturas na fachada nordeste e 

pelas galerias perde a força antes de atingir o ginásio. A ausência de uma ventilação 

eficiente nesse espaço não auxilia no decréscimo da temperatura interna.   

Outro fator que agrava o conforto nessa sala é a ocupação, que é uma importante 

fonte interna de calor. Dependendo do período, chegam a ter em média 30 pessoas se 

exercitando em atividades de nível leve e moderada.  

Outros ambientes que apresentaram as temperaturas internas elevadas foram a 

fisioterapia e a recepção, registrando máximas de 30,9°C e 30,7°C, respectivamente. Esses 

ambientes estão orientados para nordeste, recebendo radiação solar direta das 06h00 até 

às 12h45. No entanto, novamente de acordo com o gráfico 3, vemos que durante o período 

da manhã, a temperatura interna desses ambientes se manteve abaixo da externa, e 

somente a partir das 11h00 a temperatura interna se elevou. Além disso, tanto a recepção 

quanto a fisioterapia ultrapassam o limite superior recomendado pela ASHRAE das 11:30h 

até às 15:30h, indicando que, durante o período da insolação direta, os ambientes 

permanecem a maior parte do tempo confortáveis e com temperaturas internas menores 

que a externa. É a partir do meio dia que as temperaturas internas se elevam, decaindo 

novamente no final da tarde. Nesse caso a ocupação também se torna uma fonte interna 

de calor, devido às pessoas que se exercitam na fisioterapia e as que permanecem na 

recepção esperando pelo atendimento. Isso reforça, novamente, que o maior ganho 

térmico nos ambientes internos acontece pela cobertura, e a eficiência das estratégias 

incorporadas por Lelé para a proteção das fachadas.  

No caso das enfermarias, a localizada próxima ao ginásio apresentou temperaturas 

mais elevadas, sendo a temperatura máxima atingida, nesse ambiente, de 31,3°C às 13h00, 

enquanto, na externa, foi de 30,5°C, com uma diferença de aproximadamente 1°C. 

Possivelmente, a principal diferença é em função da ventilação natural, que na externa é 

mais forte. No entanto, em ambos os ambientes os valores mais elevados também 

ocorreram no meio do dia.  
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Em todos os ambientes, não existe geração de calor pela iluminação artificial, uma 

vez que as luminárias ficam apagadas durante todo o dia, sendo acionadas somente no 

final da tarde.  

Por fim, com relação às galerias, a temperatura do ar se manteve constante ao 

longo de todo o período, e abaixo das temperaturas externas e de todos os ambientes 

internos. Isso se deve ao fato de as galerias serem compostas por grossas paredes de 

concreto e serem subterrâneas, completamente rodeadas por terra, o que rebaixa a 

temperatura do ar, devido à inércia térmica. Esses valores mostram a eficiência do sistema, 

pois a principal função das galerias é a captação do ar para a ventilação natural. 

O gráfico 4 a seguir apresenta os valores médios da umidade relativa do ar, durante 

os três dias de medições.  
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Gráfico 4: Umidade relativa do ar média (°C) externa e nos ambientes internos 
 

A máxima e a mínima umidade relativa média externa registrada foi de 79,8% às 

08h00 e 72,3% às 10h45, respectivamente, apresentando uma diferença de 

12,1%.  Comparando-se a umidade externa com a interna, observa-se que a externa se 

manteve acima das internas em todo o tempo, com exceção da umidade registrada nas 

galerias e nos pontos centrais das enfermarias, que indicaram valores mais altos. Nos 

primeiros e nos últimos horários do dia, os valores das enfermarias foram superiores aos 



241 

5. Apresentação e análise dos resultados – Análise quantitativa 

registrados nas galerias. Na área de atividades, houve um problema na leitura do 

equipamento: todos os valores registraram 100%. Em função disso, esses valores não foram 

utilizados nas análises e, conseqüentemente, não foram inseridos no gráfico 4. 

Os valores registrados nas galerias permaneceram acima de todos os ambientes das 

11h30 até as 15h30, alcançando valor máximo de 79,9% às 18h00, e mínimo de  74,6%, às 

08:h00, sendo o valor médio de 78,1%. Durante as medições, todo o sistema de nebulização 

de água nas galerias, para rebaixar a temperatura do ar, estava funcionando, o que 

auxiliou no aumento da taxa de umidade relativa nesse ambiente. Os valores 

permaneceram relativamente constantes, com pequenas oscilações, pela baixa 

interferência de outros fatores externos.  

 

5.3.1.3 Velocidade do vento 
 

As medições in loco da velocidade do vento foram realizadas em duas enfermarias, 

de igual dimensão e forma, que se diferenciam de acordo com a localização no edifício. A 

enfermaria externa se localiza na fachada nordeste, direção de incidência dos ventos 

dominantes. Já a interna se encontra no meio do bloco, sem que suas faces tenham 

contato direto com o ambiente externo. Como todas são dispostas dessas duas formas, o 

objetivo foi avaliar o desempenho das diferentes enfermarias.  

A figura 262 apresenta, em porcentagem, o valor médio da velocidade do ar no 

interior em função do vento externo disponível, mostrando o aproveitamento do vento nos 

ambientes internos. Os gráficos 5 e 6 apresentam os resultados durante os três dias de 

medição.  

Figura 262: Localização dos pontos de medição da ventilação natural no Sarah de Salvador 
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Gráfico 5: Gráfico da velocidade do ar para a enfermaria interna 
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Gráfico 6: Gráfico da velocidade do ar para a enfermaria externa 

 

De acordo com os gráficos apresentados, vemos que a corrente de ar varia 

constantemente, em função de fatores como a direção e a frequência dos ventos. Nos dois 

primeiros dias de medição, a média da velocidade dos ventos externos foi de 1,66 m/s e 

1,43m/s, respectivamente, para o período da manhã, e 1,56m/s e 1,01m/s, respectivamente, 

para o período da tarde. Já no último dia, a média dos ventos externos teve uma queda, 
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registrando um valor de 0,84m/s no período da manhã, com um aumento durante a tarde, 

cuja média foi de 1,34m/s. Em determinados momentos, foram registrados picos de 4m/s.  

A dimensão das enfermarias é de 10m de comprimento por 6,7m de largura, sendo o 

pé-direito de 3,00m no limite inferior dos sheds, e 4,50m no limite superior. As aberturas de 

entrada de ar estão orientadas para nordeste, onde se localizam as bocas das galerias, cuja 

área é de 6,28m2. No caso da enfermaria externa, além das galerias, existem portas na 

fachada nordeste que funcionam como entradas de ar, ocupando 22,5% da área total da 

parede. A saída de ar acontece pelos sheds, sendo as esquadrias orientadas para sudoeste, 

que é o sentido contrário ao dos ventos dominantes. As esquadrias dos sheds são compostas 

por janelas basculantes, que não possuem 100% de área real de abertura e venezianas 

ventiladas fixas. Em alguns modelos, as venezianas já foram substituídas por vidro fixo. Além 

disso, em cada enfermaria existem 12 venezianas para saída do ar, a uma altura de 0,40m e 

1,80m. Cada veneziana possui dimensão de 0,15 x 0,30m, totalizando uma área de vazão de 

0,045m2.  

Dos dois ambientes monitorados, a enfermaria externa apresentou um desempenho 

melhor que a interna, em virtude de sua localização mais próxima dos ventos dominantes e 

de possuir aberturas para a entrada de ar na fachada externa, o que não ocorre com a 

enfermaria interna.  

Com relação à enfermaria externa, o ponto 2 se manteve todo o tempo abaixo da 

velocidade externa, apresentando uma média de 0,52m/s, 34% da velocidade externa. O 

ponto 3 foi o que apresentou o menor aproveitamento dos ventos externos (29%), 

registrando uma média de 0,40m/s. Isso ocorre pela sua localização mais distante da porta 

de entrada e por estar em uma zona desprovida de venezianas. Já o ponto 4, localizado 

próximo a uma das venezianas, foi o que apresentou o fluxo de ar mais forte (média de 

0,93m/s), sendo inclusive maior que a média externa (0,84m/s). O melhor desempenho nesse 

ponto da sala (112% da velocidade externa) se deve à força do vento que entra pelas 

galerias, é insuflado pelas divisórias de argamassa armada e saem nos ambientes internos. 

Devido à pequena área das venezianas, o ar é canalizado e sai com maior força nas 

enfermarias. No entanto, essa corrente de ar não chega a penetrar em todo o ambiente, 
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uma vez que o ponto 2, situado próximo ao ponto 4, apresenta um desempenho bem 

abaixo do P4, com uma redução de 78%. 

Já na enfermaria interna, que não possui contato direto com o exterior, a ventilação 

acontece exclusivamente pelas galerias e pelas venezianas nas paredes. O P2 foi o que 

apresentou o pior desempenho (18% da velocidade externa), registrando uma média de 

0,29m/s. Apesar de o P3 apresentar um maior aproveitamento do ponto externo (25%), a sua 

média interna também permaneceu baixa (0,24m/s). Já o P4, que também foi localizado 

próximo às saídas de ar nas paredes, apresentou o maior aproveitamento do vento externo 

(68%) e o fluxo de ar mais forte (média de 0,90 m/s). Apesar de o P4 da enfermaria interna 

ter um aproveitamento menor do vento externo que o P4 da enfermaria externa, ambos 

possuem médias similares. Com isso, contatamos que as galerias conseguem insuflar o ar 

com o mesmo desempenho para os pontos próximos à entrada de ar e afastados dela. Na 

enfermaria interna, reforçamos também que o ar que sai pelas venezianas não consegue 

penetrar em todo o ambiente devido aos baixos valores médios registrados nos pontos 2 e 3.   

Apesar de a enfermaria externa possuir um melhor desempenho do que a interna, 

ambos os ambientes apresentaram um desempenho interno relativamente baixo, não tendo 

chegado a 50% o índice de aproveitamento, exceto nos pontos próximos às saídas de ar.   

Como mencionado anteriormente, as médias das velocidades internas nos pontos 2, 

3 e 4 da enfermaria interna foram de 0,29 m/s; 0,24 m/s e 0,90 m/s, respectivamente. Já para 

a enfermaria externa, os pontos 2, 3 e 4 apresentaram valores superiores, registrando 

0,52m/s, 0,40m/s e 0,93m/s. Segundo Olgyay (1998) e Evans (1957 apud FREIXANET; VIQUEIRA, 

2004) velocidades de ar até 0,25m/s são imperceptíveis, não ocasionando sensação de 

resfriamento nos usuários. Para os autores, valores entre 0,25m/s e 0,50m/s são agradáveis e 

proporcionam sensação de frescor. Além disso, Evans e Schiller (1994) destacam que valores 

até 0,5m/s não possuem efeito de resfriamento, sendo acima desse valor que surge um 

movimento perceptivo para efeito de resfriamento.  

Diante disso, percebemos que, na enfermaria interna, a ventilação natural é 

insuficiente, exceto nos pontos próximos às venezianas ventiladas. Como as venezianas são 

pontuais e se encontram próximas aos leitos dos pacientes, produzem um efeito de 
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resfriamento direto e, consequentemente, aumentam a sensação de conforto.  Já na 

enfermaria externa, a ventilação natural ao longo do espaço é mais perceptível, não 

atingindo valores médios abaixo de 0,40m/s.  

Segundo Evans (1957 apud FREIXANET; VIQUEIRA, 2004), quando a velocidade do ar é 

de 0,25m/s e 0,50m/s provoca um resfriamento de 0,7°C e 1,2°C, respectivamente. Desse 

modo, baseando-se no valor da temperatura máxima de conforto estipulada pela ASHRAE, 

que é de 30,3°C, a ventilação nos ambientes internos possibilita que a máxima temperatura 

na enfermaria interna seja de 31,0°C, e, na externa, de 31,5°C. Diante do exposto, tanto a 

enfermaria interna quanto a externa ficariam dentro da zona de conforto, pois o valor 

máximo registrado da temperatura média interno foi de 30, 5°C às 13h00 e 30,4°C às 11h45, 

respectivamente.   

Já no gráfico de Borel (1967), para uma temperatura de 30°C (as enfermarias interna 

e externa possuem uma temperatura média interna de 29,9°C e 29,6°C respectivamente), os 

valores de resfriamento seriam de aproximadamente 0,5°C e 1,0 °C. Nesse caso, para que o 

ambiente esteja dentro da zona de conforto, a máxima temperatura média na enfermaria 

interna deve ser de 30,8°C, e na externa, de 31,3°C. Assim, para o método de Borel (1996) 

novamente as duas enfermarias estariam dentro da zona de conforto.   

 

5.3.1.4 Níveis de iluminância 
 

Para a iluminação natural, também foram avaliadas as enfermarias externa e interna. 

Ambas possuem as paredes e os tetos pintados de branco, com exceção dos locais onde 

ficam as venezianas para saída de ar, que são amarelo-escuros. No entanto, o bom estado 

de manutenção e conservação das cores contribui para a qualidade da iluminação 

interna. A enfermaria externa possui a fachada externa totalmente envidraçada, ao 

contrário da interna, que não possui face externa, tendo contato com a varanda interna de 

atividades. Os dois ambientes possuem sheds, que asseguram a iluminação natural, 

reduzindo a artificial.  
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 Como podemos ver no gráfico 7, em todos os pontos medidos os níveis de 

iluminância das duas enfermarias mantiveram-se acima dos valores recomendados pela 

NBR 5413 (1992) para quartos de hospital, tendo alguns pontos superado significativamente 

esses valores.  
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 Gráfico 7: Níveis de iluminância para as enfermarias do Sarah de Salvador 

 

De acordo com os gráficos da distribuição da iluminância na enfermaria externa 

(gráfico 8), notamos que, durante a manhã, os pontos próximos à fachada envidraçada 

atingiram valores superiores (em torno de 1000 lux) aos níveis registrados durante a tarde (em 

torno de 800 lux)128. Isso ocorre pela orientação dessa fachada (nordeste), em que o sol 

incide das 06h00 até as 12h45. Isso é reforçado pelos valores registrados nos pontos 

afastados do pano de vidro, que são similares para o período da manhã e da tarde; 

inclusive os valores dos últimos pontos foram superiores no segundo caso. A iluminância 

média foi de 686 lux no período da manhã e 615 lux à tarde, constatando-se que não existe 

uma diferença significativa da iluminação nesses dois períodos, apesar da diferença da 

posição do sol.  

À medida que se afasta da janela, os níveis vão decrescendo, mas continuam com 

valores acima do recomendado pela norma. Isso se deve à presença dos sheds que 

possibilita níveis adequados de iluminação nos pontos profundos dos ambientes. Os valores 

                                                           
128 Os níveis de iluminância externo para o período da manhã e da tarde foram similares. 
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mínimos registrados foram de 385 lux e 443 lux para os períodos da manhã e da tarde, 

respectivamente, ambos no fundo da enfermaria. 

 
(a) 

 
(b) 

Gráfico 8: Curvas isolux para enfermaria externa do Sarah Salvador (a)09h30 e (b) 14h30 
 

O gráfico da distribuição da iluminância na enfermaria interna (gráfico 9) mostra que 

os seus valores registrados nesse ambiente foram inferiores aos da externa (a iluminância 

média atingida no período da manhã foi de 426 lux e, no período da tarde, de 577lux). No 

período da tarde, as iluminâncias foram maiores que de manhã devido à incidência da luz 

solar na fachada da varanda interna (sudoeste) das 12h45 até às 18h00. O nível máximo 

atingido foi de 683 lux no ponto próximo à varanda interna, no período da tarde, e o mínimo 

foi de 319 lux, no fundo da enfermaria, no período da manhã. Além disso, como esse 

ambiente não possui contato direto com o exterior, e sim com a varanda interna, os níveis 

de iluminância são reduzidos. 

No entanto, tanto no período vespertino quanto no matutino, os valores de 

iluminância registrados foram superiores aos recomendados pela ABNT (1992). Isso se deve à 

presença dos sheds ao longo de todo o edifício, distribuindo a luz natural até os pontos mais 

afastados da superfície envidraçada.  
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(a) 

 
(b) 

Gráfico 9: Curvas isolux para enfermaria interna do Sarah Salvador (a)10h00 e (b) 15h00 
 

 

5.3.2 Hospital Sarah Kubitschek – Rio de Janeiro 

 
5.3.2.1 Caracterização dos ambientes analisados 

 

Conforme descrito no item 4.3.1, os equipamentos no Sarah – Rio foram instalados em 

sete pontos internos e um ponto externo. Todos os ambientes possuem aparelhos de ar 

condicionado. No entanto, nos dias das medições, os aparelhos permaneceram desligados. 

As venezianas localizadas nas paredes estão presentes em todos os ambientes, exceto no 

ginásio de atividades e no apartamento individual. Em todos os ambientes existem 

luminárias, com duas lâmpadas fluorescentes cada, que permanecem apagadas durante o 

dia. Como em Salvador, a luz artificial é utilizada somente no final da tarde.  

Durante os dias de monitoramento, diversas pessoas utilizavam os ambientes 

realizando diferentes atividades, principalmente na reabilitação e no ginásio de atividades. 

Como no caso do Sarah de Salvador, as medições foram realizadas durante o 
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funcionamento normal do edifício, possibilitando a avaliação do desempenho dos 

ambientes em condições normais de uso. 

As fachadas da sala de espera, da fisioterapia, da enfermaria e do apartamento são 

envidraçadas, com portas de correr de 2,20m de largura e 2,65m de pé-direito. A fachada 

do ginásio de atividades também é envidraçada e possui, em toda a sua extensão, janelas 

basculantes com peitoril de 1,40m. Todos os ambientes possuem os forros móveis revestidos 

com policarbonato translúcido, com exceção da sala de espera e do apartamento 

individual (figuras 263, 264 e 265). O primeiro dia de medição estava quente e ensolarado. 

Já nos outros, a temperatura apresentou uma significativa queda e houve chuva ao longo 

do dia. Assim, todas as esquadrias e as saídas de ar permaneceram abertas no primeiro dia. 

Já nos outros, as esquadrias permaneceram fechadas, exceto no período em que foram 

realizadas as medições dos ventos. Além disso, os ventiladores do piso técnico estavam 

desligados. Todas as esquadrias estavam em ótimo estado de funcionamento.  

 
Figuras 263, 264 e 265: Enfermaria, ginásio de atividades e sala de fisioterapia (Acervo da 

autora, 2010) 
 

A tabela 23 apresenta os materiais e revestimentos utilizados nos ambientes analisados. 

Tabela 23: Materiais e revestimento dos ambientes analisados 
Elementos do edifício Materiais utilizados 

Cobertura Forro de alumínio (branco) 
Estrutura da cobertura Estrutura metálica (branco) 
Vedações internas Placas de argamassa armada (branco) 
Revestimento externo das 
vedações 

Placas de argamassa armada (branco) 

Revestimento interno das vedações 

Placas de argamassa armada (branco) 
Ginásio de reabilitação - painel metálico branco e 
painel de argamassa armado colorido 
Sala de espera - painel de argamassa armado 
colorido 

Revestimento do piso 
Porcelanato antiderrapante – 50cm x 50cm (bege 
claro) 

Esquadrias Alumínio e vidro incolor comum 
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5.3.2.2 Temperatura e umidade 
 

De maneira geral, durante os três dias de medições os valores de temperatura e 

umidade relativa apresentaram uma grande variação, tendo havido uma queda da 

temperatura nos dois últimos dias, ao contrário da umidade, que teve uma elevação em 

virtude da chuva ao longo dos dias (anexo 8.9). Diante disso, como foram registradas duas 

realidades diferentes, a análise foi realizada separadamente para cada ocasião. 

Os ambientes selecionados também estão localizados em diferentes orientações. A 

enfermaria e a fisioterapia estão orientadas para leste, o apartamento individual, a sala de 

espera/jardim e o piso técnico estão para oeste e o ginásio de atividades para o sul. A figura 

266 apresenta a localização dos equipamentos, e o gráfico 10, os valores da temperatura 

do ar para o primeiro dia de medição e os limites inferior e superior recomendados pela 

ASHRAE para a zona de conforto dos ambientes internos, diferenciados pelas orientações.   

                
Figura 266: Planta com indicação dos pontos medidos (Acervo CTRS, 2008, adaptado pela 

autora) 
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Gráfico 10: Temperatura do ar para o dia 13/07/2010 (°C)  externa e nos ambientes internos e limites superior 
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De maneira geral, comparando-se a variação da temperatura externa com a da 

interna, observa-se que a externa se manteve acima das internas durante a maior parte do 

tempo. Somente a partir das 16h00, as temperaturas internas se elevaram ficando acima da 

externa, exceto no apartamento individual em que se elevou a partir das 13h30, e na 

fisioterapia e no piso técnico em que se mantiveram abaixo da externa todo o tempo. 

Analisando o gráfico das temperaturas, constatamos que, diferentemente do 

hospital de Salvador, o maior ganho térmico nos ambientes não ocorre pela cobertura. O 

sistema da cobertura em sheds totalmente solta dos ambientes internos, criando uma 

camada de ar de aproximadamente 4m, funciona como uma proteção térmica, reduzindo 

a entrada de calor no edifício. Além disso, a localização de aberturas dos dois lados da 

cobertura permite que essa camada de ar seja ventilada, ajudando na retirada do calor 

para fora.  

Adotando o limite recomendado pela ASHRAE 55 (2004), o intervalo da temperatura 

interna recomendado para atingir a zona de conforto é de 29,7°C a 22,7°C. De acordo com 

o gráfico 10, constatamos que não existe um desconforto para o frio e nem para o calor, 

pois as temperaturas ficam acima de 24°C e abaixo de 29,6°C. Todos os ambientes internos 

se encontram dentro da zona de conforto requerida pela ASHRAE.  

Tanto a enfermaria quanto a sala de fisioterapia estão orientadas para leste, cujas 

fachadas são envidraçadas e possuem apenas um beiral como protetor solar. Essa 

orientação possibilita o ganho de uma grande carga térmica, recebendo radiação solar 

direta das 06h00 até as 12h00. Analisando o gráfico de temperatura, vemos que o maior 

ganho térmico nessas salas é no período da manhã, quando se tem a maior incidência 

solar.  

No caso da sala de fisioterapia e da enfermaria, a temperatura foi aumentando, 

atingindo seu ápice às 10h15 (28,8°C e 28,3°C respectivamente). Posteriormente, a 

temperatura foi decaindo até atingir o valor mínimo de 24,2°C no primeiro caso e 25,1°C no 

segundo, ambos às 18h00. Entre as 13h30 e as 16h00, ocorre novamente uma elevação da 

temperatura nesses ambientes, mas permanece abaixo dos valores registrados durante o 

período da manhã. Na fisioterapia, a temperatura interna registrada nunca ultrapassa os 
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valores da externa, ao contrário da enfermaria, em que, a partir das 16h00, a temperatura 

interna se torna maior que a externa.  

Já o apartamento individual e a sala de espera estão localizados para oeste que é a 

pior orientação do ponto de vista da carga térmica, recebendo radiação solar direta das 

12h00 até às 18h00. As fachadas também são totalmente envidraçadas, com protetores 

horizontais e verticais. No entanto, os protetores verticais são fixos no ângulo de 90°, o que 

possibilita a entrada direta do sol no final da tarde. 

A temperatura interna no apartamento foi aumentando ao longo do dia, atingindo 

os maiores valores no período da tarde, sendo inclusive maiores que os da externa. A 

máxima temperatura atingida foi de 29,6°C às 14h45; após esse horário, ela decresce 

atingindo a mínima de 25,3°C às 18h00, apresentando uma amplitude de 4,3°C. A média 

das temperaturas internas foi de 27,2°C. Esse aumento ocorreu, provavelmente, pela 

incidência solar no período da tarde e também pela menor frequência da ventilação 

natural nesses ambientes, devido às aberturas estarem localizadas a oeste e à inexistência 

das venezianas ventiladas e dos foros móveis.  

Já na sala de espera, as temperaturas internas tiveram um aumento no final da 

manhã e entre 15h00 e 16h00, decaindo novamente no final da tarde, alcançando o valor 

mínimo. A temperatura média interna foi de 25,8°C. Apesar da orientação oeste, de 

maneira geral, as temperaturas internas se mantiveram abaixo da externa, do apartamento 

individual e da maioria dos ambientes, existindo pequenas oscilações ao longo do dia. Isso 

ocorre pela proximidade com o jardim interno do centro de convivência, que possibilita 

temperaturas mais amenas e um local mais agradável.  

Com relação ao ginásio de reabilitação, que está orientado para o sul (insolação 

durante o dia todo) a temperatura também se manteve relativamente constante e abaixo 

da temperatura externa, registrando uma média interna de 25,9°C. Somente do final da 

tarde a temperatura interna foi maior que a externa. Como a fachada é totalmente 

envidraçada e a única proteção solar é um beiral, a inclinação do sol da tarde permite que 

a radiação solar incida diretamente no espaço interno, e conseqüentemente, tenha um 

aumento da temperatura interna. 
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É importante ressaltar que duas fontes de geração de calor interna são a iluminação 

artificial e a presença dos usuários. Durante todo o dia, o edifício funciona com a presença 

da luz natural, ou seja, não existe ganho de calor pelas lâmpadas. Já na enfermaria, na sala 

de fisioterapia e no ginásio de reabilitação, a presença dos usuários é constante. Durante 

todo o período da manhã e da tarde, os pacientes realizam suas atividades nesses espaços.  

Por fim, no pavimento técnico os valores de temperatura permaneceram abaixo dos 

valores internos e externo, mantendo-se relativamente constante ao longo de todo o dia. O 

motivo é o mesmo que ocorre com as galerias de Salvador, ressaltando que isso se torna 

ideal para o propósito desse pavimento, que é gerar um colchão de ar frio, que será 

insuflado para os ambientes internos.  

O gráfico 11 a seguir, apresenta os valores da umidade relativa do ar, para o dia 

13/07/2010. A máxima e a mínima umidade externa registrada foram de 75,1%, às 17h45 e 

de 45,8%, às 11h15, registrando uma média de 56,3%. Comparando a variação dos valores 

externos com os internos, observa-se que a umidade externa se manteve abaixo das 

internas até as 15h00, e, somente após esse horário, teve-se um aumento, permanecendo 

maior que os valores internos.  
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Gráfico 11: Umidade relativa do ar externa e interna para o dia 13/07/2010 (%) 

 
 

A umidade relativa do piso técnico se manteve acima da externa e dos ambientes 

internos na maior parte do dia. Esse aumento, provavelmente, se dá pela proximidade com 
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o espelho d’água. A máxima taxa de umidade registrada nesse piso foi de 72,9%, às 17h45 e 

a mínima de 57,4%, às 13h00. Com relação ao apartamento individual, foi registrada uma 

máxima de 86,9%, às 16h15, e uma mínima de 49,4%, às 14h45, apresentando a maior média 

de todos os ambientes internos (62%), inclusive do ponto externo (56,3%). Esse resultado se 

dá devido à sua proximidade com o espelho d’água que margeia toda a fachada oeste.  

A sala de espera apresentou uma taxa máxima de 69,7%, às 17h45, e uma mínima de 

52,3%, as12h30, registrando a segunda maior média interna, cujo valor foi de 58,4%. A 

proximidade com o jardim interno pode ter provocado esse aumento da umidade relativa 

devido ao processo de evapotranspiração das plantas, que aumenta a umidade do ar. Já 

na enfermaria, no ginásio de reabilitação e na fisioterapia a umidade relativa se manteve 

acima da externa, sendo as médias internas de 58,3%, 55,8% e 55,9% respectivamente.  

Com relação aos dias em que a temperatura teve uma queda, o gráfico 12 

apresenta os valores médios de temperatura do ar dos dias 14 e 15/07/2010.  
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Gráfico 12: Média da temperatura do ar (°C) externa e nos ambientes internos dos dias 
14/07/2010 e 15/07/2010 e limites superior e inferior da temperatura recomendado pela 

ASHRAE 
 

De maneira geral, a temperatura média de todos os ambientes internos se manteve 

constante e acima da externa. A máxima temperatura externa atingida foi de 20,4°C, às 

12h30, e a mínima foi de 19,6°C, às 13h45. Já para os ambientes internos, a máxima 
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temperatura média atingida foi de 22°C, às 18h00 na fisioterapia adulta, e a mínima 

registrada, nesse mesmo ambiente, foi de 20,8°C nos primeiros horários da manhã. No 

entanto, a maior média foi registrada na enfermaria (21,6°C), permanecendo ao longo de 

todo o dia com os valores de temperatura mais elevados.  

Adotando-se o limite recomendado pela ASHRAE 55 (2004), o intervalo da 

temperatura interna recomendado para atingir a zona de conforto nesse período é de 

27,5°C a 20,5°C. De acordo com o gráfico 12, notamos que todos os ambientes se 

encontram dentro da zona de conforto, com exceção do ginásio de reabilitação, que 

apresenta um leve desconforto para o frio, no período da manhã.  

Apesar de o clima do Rio ser classificado como quente úmido, existem períodos mais 

amenos e até períodos de frio. Devido a essa particularidade do clima, o arquiteto pensou 

em soluções flexíveis que funcionassem para períodos de calor e de frio. Nesses casos, a 

flexibilidade das soluções é uma opção fundamental. Apesar de o edifício ser totalmente 

aberto à ventilação natural, nos períodos de inverno o edifício se fecha alcançando 

temperaturas maiores que a externa e dentro dos limites recomendados pela ASHRAE. 

O gráfico 13 apresenta os valores médios de umidade relativa do ar para os dias 

14/07/2010 e 15/07/2010.  
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Gráfico 13: Média da umidade relativa do ar (%) externa e nos ambientes internos dos dias 

14/07/2010 e 15/07/2010 
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De maneira geral, a umidade relativa média interna se manteve constante e abaixo 

da externa, exceto no apartamento individual e no ginásio de reabilitação, que 

apresentaram valores superiores. A máxima umidade externa atingida foi de 99,8%, às 09h00, 

e a mínima foi de 95,6%, às 18h00. As altas taxas de umidade ocorreram devido à constante 

chuva durante esses dias. Já nos ambientes internos, a máxima foi de 99,9% ao longo de 

todo o dia no apartamento, apresentando-se superior a de todos os ambientes internos.  

A umidade registrada no apartamento individual foi extremamente elevada (99,9%) 

devido à proximidade com o espelho d’água frontal. Esse elemento, em conjunto com o 

paisagismo, possibilita nos períodos de verão um microclima mais agradável, amenizando o 

calor em função da diminuição da reflexão da radiação solar direta para as superfícies do 

edifício e para as pessoas. No entanto, este elemento contribui para a elevação da 

umidade relativa do ar, que nos períodos de inverno pode contribuir para aumentar a 

sensação de frio obtida pelos usuários do hospital. No entanto, como no Rio de Janeiro o 

período de extenso calor é maior que o inverno, os seus benefícios são maiores.  

Já no ginásio de reabilitação, o aumento da umidade se deve ao elevado número 

de pacientes utilizando o espaço durante as medições, e pelo fato de estar frio, os forros 

permaneceram fechados durante as medições, o que prejudicou a circulação do ar nesse 

espaço. Por fim, com relação ao pavimento técnico, ao contrário do esperado, devido à 

sua localização próxima ao espelho d’água, as taxas de umidade relativa permaneceram 

abaixo de alguns ambientes, inclusive do apartamento individual.  

É importante ressaltar que nesses períodos, tanto a temperatura quanto a umidade 

relativa, se mantiveram constantes ao longo de todo o dia, o que geralmente acontece em 

ambientes climatizados artificialmente. Como os aparelhos de ar condicionado estavam 

desligados, ressalta-se o bom condicionamento natural para o período de frio. 

 
5.3.2.3 Velocidade do vento 
 

As medições da velocidade do vento foram realizadas na enfermaria e no ginásio de 

atividades. A figura 267 apresenta em porcentagem o valor médio da velocidade do ar no 
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interior em função do vento externo, e os gráficos 14 e 15 apresentam os resultados durante 

os três dias de medição. 

 
Figura 267: Localização dos pontos de medição da ventilação natural 
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Gráfico 14: Velocidade do ar para o ginásio de atividades 
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Gráfico 15: Velocidade do ar para a enfermaria 
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De acordo com os gráficos apresentados, notamos uma variação bastante 

significativa durante os três dias de medição. O primeiro dia apresentou a maior média dos 

ventos externos, registrando valores de 1,53m/s e 1,34m/s para o período da manhã e da 

tarde, respectivamente. Já no segundo e terceiro dias, a média dos ventos externos foi 

baixa, registrando valores de 0,69m/s e 0,79m/s para o período da manhã, e 1,11m/s e 

0,70m/s para o período da tarde, respectivamente. Como há perda da velocidade do ar 

quando ele penetra no ambiente interno, vemos que o vento disponível no exterior já não é 

suficiente para que ocorra uma boa ventilação natural no edifício.  

A enfermaria possui a fachada externa orientada para leste e sua dimensão é de 

13,75m de comprimento e 6,7m de largura. As aberturas de entrada de ar estão na 

cobertura e na fachada leste. Possui 2,80m de pé-direito até os forros basculantes e, 

aproximadamente, 12,00m até a cobertura em sheds. Além disso, existem 12 venezianas 

localizadas na parede para saída de ar a uma altura de 0,75m, com a dimensão de 0,18 x 

0,58m, totalizando uma área de vazão de 0,1044m2.  

Já o ginásio de reabilitação possui a fachada externa localizada para sul, e sua 

dimensão é de 10m de comprimento e 21,45m de largura. Possui pé-direito de 2,80m no 

limite inferior do arco retrátil, 7,20m no limite superior, e aproximadamente 17m até a 

cobertura em sheds. A saída de ar ocorre pelos sheds, uma vez que existem esquadrias 

localizadas também a sotavento. As esquadrias dos sheds são compostas por janelas 

basculantes - que não possuem 100% de área real de abertura - e vidros fixos.  

Com relação à enfermaria, o ponto 2 se manteve todo o tempo abaixo da 

velocidade externa, apresentando uma média de 0,40m/s, o que corresponde a 29% da 

velocidade externa. O ponto 3, localizado próximo à saída de ar da parede, foi o que 

apresentou o maior aproveitamento dos ventos externos (51%), registrando uma média de 

0,55m/s. O ar que se encontra parado no pavimento técnico é insuflado pelas divisórias de 

argamassa armada e sai pelas venezianas. No entanto, se os ventiladores do pavimento 

técnico estivessem ligados no momento das medições, como ocorreu em Salvador, a 

velocidade média nesse ponto seria maior. Já o ponto 4, que se localiza no fundo e no 

centro da enfermaria, apresentou um aproveitamento dos ventos externos de 37%. 
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Provavelmente, isso acontece pelo ar que entra e circula pela cobertura, uma vez que 

todos os forros se encontravam abertos. No entanto, como os ventos externos estavam 

fracos, a média da velocidade interna nesse ponto foi de 0,26m/s.  

Com relação ao ginásio de atividades, o gráfico 14 mostra que o ponto 2 foi o que 

apresentou o pior desempenho (13% da velocidade externa), permanecendo o tempo todo 

abaixo da velocidade externa e registrando uma média de 0,20m/s. Apesar de o ponto 4 

apresentar um desempenho melhor que o P2 (27% da velocidade externa), a sua média 

interna permaneceu baixa (0,21m/s) em virtude da baixa velocidade dos ventos 

externos.  Já o ponto 3 apresenta o melhor aproveitamento do vento externo (48%) e a 

velocidade de ar mais forte (média de 0,33m/s).  

Notamos que a enfermaria revela um desempenho melhor, apresentando valores 

médios da velocidade interna maiores que o ginásio de atividades. No entanto, ambos os 

ambientes apresentaram um desempenho interno relativamente baixo, não sendo o índice 

de aproveitamento do vento externo ultrapassado 50%, com exceção das saídas de ar nas 

paredes.  

Como vimos anteriormente, de acordo com Olgyay (1998) e Evans (1957 apud 

FREIXANET; VIQUEIRA, 2004), velocidades de ar entre 0,25m/s e 0,50m/s proporcionam 

sensação de frescor. De modo geral, percebemos que, no ginásio de atividades, a 

ventilação natural nas extremidades é praticamente inexistente, pois apresentam valores 

inferiores a 0,25m/s. Já no ponto 3 a ventilação natural se faz mais perceptível, atingindo 

uma média de 0,33m/s. Com relação a enfermaria, os valores médios são maiores de 

0,26m/s (ponto 4), alcançando até 0,55m/s no ponto 3.  

No entanto, como vimos anteriormente, é importante destacar que, para Evans e 

Schiller (1994), somente valores acima de 0,5m/s proporcionam um movimento perceptivo 

para efeito de resfriamento.  

 De acordo com Evans (1957 apud FREIXANET; VIQUEIRA, 2004) e Borel (1967)129, no 

ginásio de atividades a velocidade interna varia de 0,20m/s - que não provoca nenhum 

                                                           
129 Foi considerado no gráfico de Borel (1967) uma temperatura de 25°C, pois a média da temperatura do ar dos 
três dias de medição foi de aproximadamente 23°C.  
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efeito de resfriamento sobre o homem -, até 0,33m/s, que poderia provocar um efeito de 

resfriamento de 0,7°C. Já na enfermaria, a velocidade varia de 0,26m/s (resfriamento de 

0,7°C) até 0,55m/s (resfriamento de 1,2°C no caso de Evans e 1,7°C no caso de Borel).  

 

5.3.2.4 Níveis de iluminância 
 

No hospital do Rio, avaliaram-se uma enfermaria e um apartamento que possuem 

orientações opostas. Ambos têm as paredes e tetos pintados de branco e com bom estado 

de manutenção e conservação das cores. Os dois ambientes têm as fachadas externas 

totalmente envidraçadas, e possuem sheds, que asseguram a iluminação natural. Além 

disso, nas enfermarias existem forros móveis revestidos com policarbonato translúcido, muito 

importantes para a entrada da luz natural. Já no apartamento individual, esse forro foi 

substituído por um forro metálico, totalmente opaco.  

Como podemos ver no gráfico 16, em todos os pontos medidos os níveis de 

iluminância da enfermaria e do apartamento mantiveram-se acima dos valores 

recomendados pela NBR 5413 (1992), tanto de manhã quanto a tarde. Os níveis registrados 

na enfermaria superaram significativamente esses valores. 
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Gráfico 16: Níveis de iluminância para a enfermaria e o apartamento do Sarah - Rio 
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iluminância foram decaindo à medida que os pontos se afastavam da janela, tendo o valor 

máximo de 1113 lux no ponto próximo à janela, no período da tarde, e o valor mínimo de 

425 lux no fundo do apartamento, no período da manhã (gráfico 17). No entanto, esse valor 

mínimo está acima do recomendado pela ABNT (1992). É importante ressaltar que, nesse 

ambiente, os sheds não estão presentes, o que provavelmente reduz os níveis de iluminância 

no fundo do ambiente, e proporcionaria uma iluminação menos uniforme. 

 
(a) 

 
(b) 

Gráfico 17: Curvas isolux para o apartamento individual do Sarah - Rio (a)10h00 e (b) 15h00 
 

Já nas enfermarias, os valores registrados dos níveis de iluminância foram 

significamente superiores aos do apartamento individual. Devido à orientação do ambiente 

(leste), as iluminâncias foram superiores no período matutino em relação ao vespertino. O 

valor máximo registrado foi de 1845 lux na área próxima à janela (manhã), e o mínimo, de 

608 lux, no fundo da enfermaria (tarde), mostrando que o menor valor medido é muito 

superior ao mínimo recomendado pela ABNT (1992). 

É importante ressaltar que os valores próximos a fachada leste, principalmente no 

período da manhã, atingem valores bastante elevados, pois em alguns momentos a 

radiação solar incide diretamente nos espaços internos, o que pode causar ofuscamento. 

Isso ocorre devido a existência de apenas um beiral como proteção solar dessa fachada, o 

que não proporciona uma eficiência total no sombreamento.  
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No entanto, notamos uma maior uniformidade das medidas, com valores médios de 

968 lux para a manhã, e 910 lux para a tarde. À medida que os pontos se afastam da janela, 

tem-se uma queda dos níveis, mas não brusca, mostrando uma distribuição mais uniforme 

no fundo do ambiente (gráfico 18). Isso pode ser atribuído à estrutura da ampla cobertura 

externa em sheds, que é totalmente desvinculada dos ambientes internos, formando um 

grande ático. A sua geometria irregular e a face interna pintada de branca possibilita 

múltiplas reflexões da luz, ocorrendo nesse espaço uma maior difusão solar. Além disso, a 

existência dos forros revestidos com policarbonato translúcido possibilita o alcance da luz 

natural em todos os pontos da enfermaria.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Gráfico 18: Curvas isolux para a enfermaria do Sarah - Rio (a)09h30 e (b) 14h30 
 

A luz natural sempre foi uma das prioridades do trabalho de Lelé, e o uso dos sheds 

reflete isso claramente. Tanto o edifício de Salvador quanto o do Rio de Janeiro funcionam 

durante todo o dia com luz natural.  
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5.3.3 ENSAIOS NO TÚNEL DE VENTO 

 

Essa etapa do trabalho foi dividida em duas partes. Na primeira, é realizada uma 

comparação entre as velocidades encontradas para o hospital de Salvador e do Rio de 

Janeiro, buscando avaliar qual hospital possui o melhor desempenho, com relação à 

ventilação natural. Na segunda, analisa-se o desempenho dos edifícios nas suas 

implantações reais (sheds de Salvador como extrator e do Rio de Janeiro como captador) e 

nas suas posições invertidas (sheds de Salvador como captador e do Rio de Janeiro como 

extrator). 

Os sheds são elementos arquitetônicos com presença marcante em todos os edifícios 

da Rede Sarah. A sua principal função é favorecer a iluminação e a ventilação natural. 

Buscando melhorar a eficiência desses dispositivos com relação a esses aspectos, o 

arquiteto modifica as soluções em cada novo projeto. A principal diferença dos hospitais de 

Salvador e do Rio é a composição da cobertura. No Sarah de Salvador, os sheds são 

limitados por ambientes e favorecem o efeito de sucção do ar, pois estão orientados a 

sotavento. Já no Sarah – Rio, a cobertura é totalmente independente dos espaços internos e 

os sheds estão orientados a barlavento para captar os ventos dominantes. Desse modo, é 

analisada a evolução da geometria e da orientação dos sheds desses dois hospitais através 

da construção de maquetes e ensaios no túnel de vento de camada limite, e como essas 

mudanças influenciam na eficiência da ventilação natural. 

 

5.3.3.1 Ensaios de velocidade 
 

Primeiramente, é realizada a comparação entre as velocidades encontradas para o 

hospital de Salvador e do Rio de Janeiro, buscando-se avaliar qual hospital possui o melhor 

desempenho com relação à ventilação natural.  

As tabelas 24 e 25 mostram os valores das velocidades médias do ar nos seis pontos 

medidos nos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro, em função das frequências 

ensaiadas.  
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Tabela 24: Velocidades médias do ar do hospital de Salvador 
 Velocidades médias 

F (Hz) V1 (m/s) V2 (m/s) V3 (m/s) V4 (m/s) V5 (m/s) V6 (m/s) 
3 0,61 0,79 0,42 0,34 0,46 0,83 
5 2,13 2,53 1,53 1,23 1,42 2,67 
7 3,64 4,45 2,54 1,54 1,89 4,46 
9 4,35 5,28 3,13 1,93 2,38 5,58 
11 6,75 7,46 4,62 3,14 3,36 7,57 
13 9,41 10,34 6,87 4,27 5,47 10,73 

 

Tabela 25: Velocidades médias do ar do hospital do Rio de Janeiro 
 Velocidades médias 

F (Hz) V1 (m/s) V2 (m/s) V3 (m/s) V4 (m/s) V5 (m/s) V6 (m/s) 
3 0,58 0,72 0,45 0,54 0,51 0,73 
5 2,21 2,46 1,89 1,83 1,86 2,45 
7 3,43 3,98 2,78 2,56 2,76 3,84 
9 4,58 5,13 3,69 3,47 3,54 5,13 
11 7,13 8,32 4,98 4,83 5,64 8,16 
13 9,27 9,82 7,23 6,46 7,73 10,32 
 

Em seguida, foram elaborados os gráficos 19 e 20, que mostram as velocidades do ar 

no interior e no exterior dos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro, respectivamente, em 

função da velocidade na fachada (V1).  
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Gráficos 19 e 20: Variação da velocidade do vento, nos pontos internos e externos, em 
função da velocidade na fachada do hospital (V1) no Sarah Salvador e no Sarah Rio de 

Janeiro, respectivamente. 
 

Observa-se, nos dois hospitais, a mesma tendência linear na variação das 

velocidades nos seis pontos medidos. Nos pontos P2 (interno) e P6 (acima do shed), observa-

se que as velocidades são superiores às do ponto P1 (fachada). Isso mostra que o ar é 



265 

5. Apresentação e análise dos resultados – Análise quantitativa 

acelerado devido ao estrangulamento nas aberturas frontais próximas ao ponto, no caso de 

P2, e ao desvio do escoamento para cima devido à presença dos sheds, no caso do P6.  

As velocidades nos pontos internos P3 e P4 são inferiores às do ponto P1. Apesar de 

se localizarem na mesma direção longitudinal que o ponto P2, os pontos P3 e P4 possuem 

velocidades inferiores ao P2. Essa redução da velocidade ocorre, pois os pontos P3 e P4 se 

encontram em posições onde a área transversal ao escoamento sofre uma expansão. Além 

disso, as velocidades do ar que sai das venezianas localizadas na parede da enfermaria (P5) 

também são inferiores às do ponto P1.  

Comparando os dois hospitais pelos gráficos 19 e 20, observamos que as velocidades 

nos pontos P2 e P6 são semelhantes para os dois hospitais, enquanto que as dos pontos P3, 

P4 e P5 são superiores para o hospital do Rio de Janeiro. 

A seguir, as tabelas 26 e 27 apresentam as razões entre as velocidades nos pontos P2, 

P3, P4, P5 e P6 (V2, V3, V4, V5 e V6, respectivamente) e a velocidade no ponto P1 (V1), em 

função de V1, em cada frequência ensaiada, para o hospital de Salvador e do Rio de 

Janeiro, respectivamente.  

Tabela 26: Razão entre as velocidades no hospital de Salvador 
 Razões entre velocidades 

F (Hz) V2/V1 V3/V1 V4/V1 V5/V1 V6/V1 
3 1,30 0,69 0,56 0,75 1,36 
5 1,19 0,72 0,58 0,67 1,25 
7 1,22 0,70 0,42 0,52 1,23 
9 1,21 0,72 0,44 0,55 1,28 
11 1,11 0,68 0,47 0,50 1,12 
13 1,10 0,73 0,45 0,58 1,14 

 

Tabela 27: Razão entre as velocidades no hospital do Rio de Janeiro 
 Razões entre velocidades 

F (Hz) V2/V1 V3/V1 V4/V1 V5/V1 V6/V1 
3 1,24 0,78 0,93 0,88 1,26 
5 1,11 0,86 0,83 0,84 1,11 
7 1,16 0,81 0,75 0,80 1,12 
9 1,12 0,81 0,76 0,77 1,12 
11 1,17 0,70 0,68 0,79 1,14 
13 1,06 0,78 0,70 0,83 1,11 

 

Em seguida, foram elaborados os gráficos 21 e 22, que apresentam a razão entre as 

velocidades nos pontos internos e externos e a velocidade na fachada do hospital (V1), em 
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função de V1, para cada frequência ensaiada, no caso do Sarah de Salvador e do Rio de 

Janeiro, respectivamente.  
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Gráficos 21 e 22: Razão entre as velocidades nos pontos internos e externos e a velocidade 
na fachada do hospital (V1), em função de V1; no Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro, 

respectivamente. 
 

De maneira geral, o aumento da velocidade frontal (V1) provoca uma pequena 

queda nos valores da razão. Isso ocorre, devido à interferência da edificação no 

escoamento, que aumenta a turbulência e provoca perda de energia, fazendo que o 

aumento da velocidade na fachada não seja totalmente transformado em ganho de 

velocidade no interior e no exterior da edificação.   

A comparação entre o hospital de Salvador e o hospital do Rio de Janeiro mostra 

que as razões para as velocidades V2 e V6, nos pontos P2 e P6, respectivamente, 

apresentam pequenas diferenças. No entanto, ao analisar os valores para os pontos P3, P4 e 

P5, verificam-se que as razões para o hospital do Rio de Janeiro são, significativamente, 

superiores. 

As diferenças (%) entre as razões médias para os hospitais de Salvador e do Rio de 

Janeiro (tabela 28) mostram que as velocidades nos pontos internos são significativamente 

superiores no hospital do Rio de Janeiro, com exceção dos valores dos pontos P2 e P6. 

 
Tabela 28: Diferença (%) entre as razões médias nos hospitais de Salvador e Rio de Janeiro 

 Razões médias em cada ponto Razões médias p/ o hospital 

 V2/V1 V3/V1 V4/V1 V5/V1 V6/V1 (V/V1) Média 

Salvador 1.20 0.71 0.51 0.67 1.25 0.77 
Rio de Janeiro 1.15 0.78 0.81 0.86 1.19 0.90 
Diferença (%) -3.9 9.7 61.0 28.3 -5.2 17% 
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Esses ensaios da comparação dos setores de enfermaria dos hospitais de Salvador e 

do Rio de Janeiro mostram que o interior da enfermaria do Sarah - Rio é 17% melhor 

ventilado. O conjunto de aberturas de entrada de ar e o sistema de sheds, captando o 

vento e fazendo-o passar na parte superior do ambiente interno, do hospital do Rio de 

Janeiro, se mostram mais eficientes no processo de ventilação natural do que o sistema de 

aberturas e sheds do hospital de Salvador. Essa diferença significativa é devida à diferença 

das alturas dos sheds e suas aberturas, que são maiores no hospital do Rio de Janeiro, visto 

que o pé-direto do hospital de Salvador alcança no máximo 4,5m e do Rio é superior a 

8m.  Isso proporciona uma vazão de ar maior, permitindo que o vento alcance velocidades 

maiores nos ambientes internos.  

 

5.3.3.2 Sheds funcionando como extrator e captador 
 

Nas análises realizadas anteriormente, constatou-se que a enfermaria do hospital do 

Rio de Janeiro (shed como captador) é melhor ventilada que a do hospital de Salvador 

(shed como extrator). No entanto, não se pode afirmar que os sheds funcionam melhor 

como captadores, em virtude da diferença do pé-direito e do conjunto de aberturas dos 

sheds do Rio, que possuem dimensões maiores. Desse modo, foram realizados ensaios com 

as maquetes invertidas para avaliar o comportamento dos sheds dos dois hospitais como 

extrator e captador. 

Com o intuito de visualizar a variação da velocidade do ar nos pontos medidos, nas 

duas posições dos sheds, foram elaborados gráficos da velocidade nos 6 pontos, para cada 

frequência ensaiada. A figura 268 mostra os pontos medidos no hospital de Salvador para a 

posição real e invertida, e os gráficos 23 e 24 apresentam as velocidade medidas para cada 

ponto em função das frequências ensaiadas, para o caso do shed de Salvador como 

extrator e captador, respectivamente. 

O hospital de Salvador em sua posição real, com os sheds funcionando como 

extrator, apresenta uma média de velocidade interna de 2,01 m/s. Já quando invertemos a 

posição e o shed passa a funcionar como captador, essa média teve uma queda para 1,13 
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m/s, mostrando uma redução de aproximadamente 44%. Assim, constatamos uma maior 

eficiência da implantação original do hospital, ou seja, o ar entrando pelas galerias e sendo 

extraído pelos sheds. 

  
(a) (b) 

Figura 268: Localização dos pontos medidos no Sarah de Salvador (a) posição correta e (b) 
posição invertida 
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Gráficos 23 e 24: Velocidades medidas para cada ponto em função das frequências 

ensaiadas, para o caso dos sheds de Salvador como extrator e captador, respectivamente. 
 

A velocidade medida no P6, ponto que se localiza em cima da cobertura, se 

mantém praticamente a mesma nas duas posições, existindo uma redução de 

aproximadamente 10% na posição invertida. Provavelmente, isso acontece pela geometria 

do shed, que, no primeiro caso, desvia o escoamento do ar para cima, aumentando a sua 

velocidade. 

Dos pontos internos medidos, destaca-se o ponto 2, o qual teve a diminuição mais 

significativa de todos. Na posição real do Sarah de Salvador, o P2 foi o ponto interno que 

obteve os valores de velocidade mais elevados, sendo inclusive superior ao P1, que é o valor 

do vento livre, sem obstrução.  Já na posição invertida, a velocidade sofre um decréscimo 
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significativo de aproximadamente 57%. Essa diminuição acontece provavelmente porque, 

na posição correta, o P2 se localizava próximo da abertura frontal, onde o vento sofria um 

estrangulamento, com um consequente aumento da velocidade. Já na posição invertida, 

tem-se a inexistência no vento incidindo diretamente na abertura frontal e nas galerias, o 

que provoca a redução da velocidade nesse ponto.  

No caso do P3, também houve uma redução significativa para a posição invertida 

de aproximadamente 38%; ao contrário do P4, onde a velocidade do ar teve um leve 

aumento de aproximadamente 8%. Esse aumento ocorreu provavelmente pela incidência 

direta dos ventos nos sheds frontais. 

Por fim, o P5 teve uma redução de aproximadamente 10%, o que já era esperado, 

uma vez que, na posição invertida, a corrente de ar não incide pelas galerias subterrâneas 

e, consequentemente, diminui o seu fluxo pelas venezianas localizadas nas paredes. Esses 

fenômenos podem ser melhores observados através do gráfico 25. 
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Gráfico 25: Gráficos comparativos das velocidades do ar de cada ponto medido do Sarah 
de Salvador na posição real e invertida 



270 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

O hospital do Rio de Janeiro, em sua posição real, com os sheds funcionando como 

captadores apresentaram uma velocidade interna média de 2,33 m/s. Já quando 

invertemos a posição e o shed passa a funcionar como extrator, essa média teve uma 

redução significativa de 70%, passando para 0,68 m/s. Assim, constatamos novamente uma 

maior eficiência da implantação original do hospital, ou seja, o ar passando pela cobertura 

e sendo extraído pelo outro lado.  

A figura 269 apresenta os pontos medidos no hospital do Rio de Janeiro para a 

posição real e invertida, e os gráficos 26 e 27 apresentam as velocidades medidas para 

cada ponto em função das frequências ensaiadas, para o caso do shed do Rio de Janeiro 

como captador e extrator, respectivamente. 

 

 
(a) (b) 

Figura 269: Localização dos pontos medidos no Sarah de Salvador (a) posição correta e (b) 
posição invertida 
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Gráficos 26 e 27: Velocidades medidas para cada ponto em função das frequências 
ensaiadas, para o caso dos sheds do Rio como captador e extrator, respectivamente. 

 

Todos os pontos internos (P2, P3, P4 e P5) apresentaram uma redução significativa 

quando a maquete foi invertida e os sheds passaram a funcionar como extratores. Já o P6, 
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O P2 foi o que apresentou a maior redução, sendo de aproximadamente 76%. Isso 

ocorre pelo mesmo motivo do P2 do Sarah de Salvador. Na posição real, o ar é acelerado 

devido ao estrangulamento das aberturas frontais, o que não ocorre na posição invertida, 

pois o vento não incide diretamente na abertura frontal.  

Tanto o P3 quanto o P4 também tiveram significativas reduções de 67% e 47%, 

respectivamente. Já o ponto localizado próximo às venezianas ventiladas (P5), ao contrário 

do esperado, apresentou também uma redução, de aproximadamente 34%. O Sarah do Rio 

de Janeiro, na posição invertida, possibilita a penetração do ar diretamente pelo piso 

técnico. Na posição real, constatamos que o ar que se encontra no pavimento técnico e 

próximo dele está estático e possui uma alta pressão. O vento que incide nas coberturas 

gera uma queda de pressão, e isso provoca uma movimentação do ar do local de maior 

pressão para o de menor pressão. Assim, proporciona um fluxo ascendente, que é extraído 

pela cobertura. Esse sistema apresenta um melhor desempenho do que o do vento 

incidindo diretamente pelo pavimento técnico. Isso é melhor ilustrado através do gráfico 28.  
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Gráfico 28: Gráficos comparativos das velocidades do ar de cada ponto medido do Sarah 
do Rio de Janeiro na posição real e invertida 
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Essa redução significativa da velocidade interna na enfermaria do hospital do Rio de 

Janeiro acontece, principalmente, porque na posição real, o conjunto de sheds e suas 

aberturas em grande quantidade e grandes dimensões captam melhor o ar, ao contrário 

do hospital localizado na posição invertida.   

De acordo com os ensaios, constatamos que não existe uma melhor posição para o 

funcionamento dos sheds, uma vez que o de Salvador funciona melhor como extrator, e o 

do Rio funciona melhor como captador. É necessário que o projetista saiba como usar o 

shed em cada caso, tirando deste dispositivo o melhor partido. No caso de Salvador, vemos 

que o sistema de galerias para a captação do ar e sua extração pelos sheds, através do 

efeito chaminé, funciona melhor do que se os sheds captassem o ar. Já no Rio, a entrada de 

ar pelos sheds, e não exclusivamente pelo pavimento técnico, funciona melhor do que 

como extrator, sendo o desempenho melhor, inclusive, que o do hospital de Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6
CONSIDERAÇÕES

FINAIS

[...] Existe toda uma preocupação de tornar o hospital menos hospital,

de deixar uma coisa assim, mais familiar, mais dócil. Algo que amenize

um pouco o que se sente, o que se passa lá dentro do hospital. [...] E

ele (Lelé) ameniza tudo isso, ameniza pela arquitetura, pelo clima lá

dentro, pelas cores através do trabalho do Athos, entre outros [...] O

que o Sarah pretende lá? Tornar a vida dessas pessoas menos

dolorosa e mais suave. Busca-se tornar a vida delas mais perto da

normalidade, com capacidade de trabalho. A permanência dessas

pessoas é muito longa no hospital. Às vezes, eles ficam a vida inteira. A

vida inteira tem que ficar lá, tem que fazer fisioterapia, hidroterapia e

tudo mais. Então, o ambiente do hospital é importantíssimo para que

a pessoa se sinta motivada a continuar o tratamento. E Lelé faz isso da

melhor forma possível.

Entrevista realizada com o engenheiro mecânico George Raulino no dia 23

de junho de 2009



Créditos fotográficos: www.sarah.br

Acesso em: 05/11/2010
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Durante o processo criativo da Rede Sarah, metodologias são utilizadas por Lelé e sua 

equipe, que são essenciais para a elaboração de um projeto preocupado com o conforto 

dos usuários. O trabalho de forma multidisciplinar, com a participação de uma grande 

equipe, é um dos aspectos cruciais para o sucesso da obra, possibilitando uma maior 

integração desde a concepção do projeto. Embora Lelé mencione que não utiliza softwares 

de simulação de conforto para desenvolver seus estudos, o arquiteto conta com a 

colaboração do engenheiro mecânico George Raulino, que utilizam essas ferramentas para 

a análise térmica do edifício. Acredita-se que seja uma tendência mundial de que, no 

futuro, projetos maiores e mais complexos tenham equipes multidisciplinares que 

desenvolvam trabalhos em equipes de qualidade. 

Lelé destaca a importância da base de conhecimento dos princípios básicos de física 

para interpretar os fenômenos e aplicá-los de forma correta no projeto. Uma característica 

marcante de seu trabalho é o constante retorno às soluções, na forma de sucessivas 

interações, possibilitando a identificação dos problemas e a escolha novas soluções.  

Com relação às normas, Lelé procura utilizá-las como um elemento orientador e não 

controlador do projeto, destacando diversos aspectos com que ele não concorda. No 

entanto, ele enfatiza na importância de se conhecer esses documentos, uma vez que 

servem como orientação ao projetista e tentativa de garantir a qualidade dos edifícios. 

O desenvolvimento de seu processo de projeto é marcado tanto pelo conhecimento 

explícito quanto implícito, e ambos estão fortemente inter-relacionados. Com relação ao 

explícito, o arquiteto pontua a sua formação técnica na faculdade, que o ajudou a 

compreender melhor os princípios de conforto ambiental. Já nos conhecimentos implícitos, 

têm-se as suas experiências práticas, como a construção de Brasília e o trabalho na 

fundação, consolidando os conhecimentos teóricos na prática. 

Os estudos dos antecedentes arquitetônicos também são uma forte fonte de 

conhecimento em seu processo de projeto. Como antecedentes externos, temos a 

influência da obra de Alvar Aalto através do uso de sheds e da luz natural. No entanto, Lelé 
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não utiliza igualmente as soluções dos outros arquitetos. É visível que os extensos estudos das 

referências externas foram meios para que ele se aprimorasse e desenvolvesse sua própria 

arquitetura. Além dessas referências, ele possui as internas, que são mais dominantes. Ao 

longo de 30 anos na rede Sarah, trabalhou em um processo de projeto contínuo, encarando 

cada novo projeto como uma continuação do anterior. 

Isso foi possível por meio das experiências adquiridas no CTRS, pois a responsabilidade 

pela manutenção dos hospitais permitiu uma convivência frequente do arquiteto com o 

edifício em funcionamento. Lelé encara a arquitetura como um processo, sendo que a 

última etapa é o acompanhamento do uso do edifício, o que possibilita o conhecimento do 

impacto de suas escolhas e a análise dos erros e acertos. Deste modo, as soluções são, 

posteriormente, modificadas e estendidas para outros edifícios. Nos hospitais Sarah, devido a 

complexidade da construção, destaca-se a necessidade do acompanhamento da vida útil 

do edifício, e de sua manutenção constante. No entanto, devido à atual situação do CTRS, 

a qualidade desse processo pode ser reduzida, prejudicando o funcionamento do edifício e 

das soluções de conforto.  

O trabalho na rede ao longo de 30 anos e a possibilidade da convivência com os 

edifícios em funcionamento, juntamente com a consciência de que nenhum dos seus 

projetos é perfeito, são os elementos norteadores da evolução dos hospitais Sarah. Foi 

através do estudo de seu processo de projeto que conseguimos entender como e por que 

ocorreu essa evolução. 

Através da análise qualitativa, podemos concluir que o hospital de Salvador e o do Rio 

de Janeiro são as pontas dessa linha do tempo de evolução. As principais diferenças entre 

os edifícios são a estrutura da cobertura e o sistema de ventilação natural. A limitação do 

hospital de Salvador ganha maior flexibilidade no Sarah do Rio. No primeiro caso, o pé-direto 

máximo é 4,50m e os sheds são limitados por ambientes, o que limita a flexibilidade do 

edifício e o sistema de ventilação. Já no Rio de Janeiro, a cobertura se solta atingindo mais 

de 8m de altura e surgem os forros móveis para a iluminação e a ventilação naturais. Essa 

solução se torna melhor para a ventilação natural e, principalmente, para a proteção 

térmica do edifício.  
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No edifício de Salvador, existe um espaço de ar de 15 cm entre a telha e o forro de 

alumínio, cuja função é a proteção térmica da radiação solar que incide diretamente na 

cobertura. Já no Rio, tem-se uma grande evolução desse sistema. A camada de ar entre os 

sheds e os forros móveis ganha um espaço de 4m, funcionando como “copas de árvores”, 

sombreando o prédio e filtrando a luz solar. Outra diferença dos sheds é nos elementos de 

controle da incidência da radiação solar direta nos ambientes internos. No caso de 

Salvador, foi acoplada ao shed uma peça metálica denominada de testeira para diminuir o 

ângulo de incidência direta da radiação solar. No entanto, devido aos problemas de 

dilatação que essa peça sofria, causando infiltrações nos dias de chuva, no edifício do Rio a 

testeira foi substituída pelo prolongamento do telhado, que se projeta para frente e protege 

as aberturas do sol direto. 

Ambos priorizam a ventilação natural, porém de formas distintas. Em Salvador, 

aparecem, pela primeira vez, as galerias subterrâneas com sistema de resfriamento 

evaporativo interno, destacando-se como uma grande inovação na época. Já no Rio, as 

galerias são substituídas pelo piso técnico, que, apesar de ter sido uma solução para o 

terreno, incrementou os sistemas de ventilação e a flexibilidade do edifício. Além disso, nesse 

caso, tem-se um espelho d’água frontal, sendo o sistema de nebulização externo, 

facilitando os serviços de manutenções. Os sheds que favorecem a extração do ar quente 

em Salvador (sotavento), no Rio passam a favorecer a captação de ar (barlavento), 

possuindo também aberturas a sotavento, o que permite a passagem do ar pela cobertura.  

No caso de Salvador, o arquiteto somente utilizou o ar condicionado nos ambientes 

especiais, sendo o restante resfriado através da ventilação com fluxos verticais (efeito 

chaminé). Já no Sarah - Rio, devido ao rigoroso clima da cidade, todos os ambientes 

possuem ar condicionado. No entanto, isso não foi uma desculpa para a acomodação do 

arquiteto. Pelo contrário, a sua criatividade ganha força e surgem as soluções de conforto 

mais flexíveis de toda a rede: a junção do artificial, natural e natural forçada.  

Essa flexibilidade possibilita a mudança rápida de uma estratégia para a outra, de 

acordo com as condições climáticas externas. No entanto, é importante ter conhecimento 

de que essa solução demanda um maior controle por parte dos usuários do edifício, de 
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forma que a climatização artificial seja utilizada somente nos dias de extenso calor, 

aproveitando, assim, todas as estratégias propostas cuidadosamente pelo arquiteto. Um 

problema recorrente é a ignorância por parte dos usuários, com relação ao uso excessivo 

do ar condicionado. Nesse caso, acredita-se que isso será minimizado pela presença de 

profissionais de sua equipe nos hospitais, responsáveis pelas manutenções. Assim, é possível 

que essa conscientização fique mais próxima do domínio do arquiteto. 

Os resultados das medições in loco mostram que, provavelmente, o melhor avanço 

que ocorreu no Sarah – Rio é novamente com relação ao sistema de cobertura. Em 

Salvador, o maior ganho térmico para os ambientes internos ocorre pela cobertura (11h00 e 

14h00), ao contrário do Rio de Janeiro onde, nesse horário, os valores da temperatura estão 

mais baixos, ocorrendo os maiores ganhos pelas fachadas. Além disso, durante o período 

medido, no Sarah - Salvador existe um desconforto para o calor nos ambientes internos 

monitorados, pois as temperaturas atingem valores maiores que o limite superior 

recomendado pela ASHRAE. Já no Sarah - Rio, os ambientes se encontram dentro da zona 

de conforto requerida pela ASHRAE. No entanto, é importante ressaltar que, para uma 

conclusão mais precisa, seriam necessárias medições durante um maior período ao longo 

do ano, e em períodos mais críticos como o verão, para o caso do edifício do Rio. 

Com relação à ventilação natural, através dos ensaios no túnel de vento, conclui-se 

que as enfermarias do Sarah - Rio são 17% melhor ventiladas do que as do Sarah de 

Salvador. No entanto, constatamos também que esses ambientes são melhor ventilados, 

não pela orientação dos sheds que funcionam como captadores, mas pelo conjunto de 

aberturas e pela sua grande cobertura, uma vez que cada edifício funcionou melhor na sua 

posição real (Salvador como extrator e Rio como captador). Quando foram ensaiadas as 

maquetes nas posições invertidas, as velocidades médias nos edifícios de Salvador e do Rio 

tiveram uma redução de 44% e 70%, respectivamente. 

Com relação aos níveis de iluminância, no Sarah de Salvador constatamos a 

eficiência dos sistemas de iluminação natural, como os sheds, que propiciam níveis 

superiores ao mínimo recomendado pela ABNT (1992) em todos os pontos, inclusive nos 

localizados no fundo das enfermarias. Já no Sarah – Rio, percebe-se a evolução, com 
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valores significativamente superiores e uma distribuição mais difusa. Isso ocorre novamente 

em função do sistema de cobertura em sheds, que é totalmente desvinculada dos 

ambientes internos, formando um grande ático. A sua geometria irregular e a face interna 

pintada de branca possibilita múltiplas reflexões da luz, ocorrendo nesse espaço uma maior 

difusão solar. Além disso, o uso de policarbonato translúcido nos forros intermediários foi 

essencial para a iluminação natural, pois possibilita a entrada da luz mesmo quando tais 

dispositivos permanecem fechados.  

Através desse trabalho, é possível concluir a grande evolução ocorrida no projeto do 

Sarah – Rio. No entanto, é importante ressaltar que, o hospital de Salvador se destaca como 

um exemplo nessas questões. O seu projeto é do ano de 1988, época em que essas 

questões ainda nem eram muito discutidas, e Lelé já possuía uma preocupação com o 

conforto, projetando edifícios, que hoje, servem de exemplos para a nova geração de 

arquitetos. 

Não se pode concluir que todas as soluções de conforto propostas por Lelé possuem 

um funcionamento totalmente satisfatório, até porque nem ele próprio acha isso. Na 

verdade, o reconhecimento pelo arquiteto de que suas obras não são perfeitas, é o 

destaque da evolução de seus projetos. A sua iniciativa de buscar soluções ambientais, que 

se preocupam com o conforto dos usuários, e incorporá-las no projeto é louvável. Em geral, 

a maioria dos projetos no contexto brasileiro, não incorpora os conceitos de conforto 

ambiental como Lelé. Como Edgar Graeff130 dizia “a ausência da dúvida mata o 

pensamento” (informação verbal)131, espera-se que os arquitetos jamais deixem de duvidar, 

pois, caso contrário, a linha da evolução acaba aqui. As experiências de Lelé, com toda a 

certeza, devem servir de exemplos, referências e metodologias para muitos profissionais.  

                                                           
130  Edgar Graeff nasceu em 1921 e faleceu em 1990. Foi um importante arquiteto do Rio Grande do Sul. 
131 Informação fornecida pelo arquiteto Haroldo Pinheiro, durante a entrevista realizada pela autora no dia 25 de 
Junho de 2009. Brasília – DF. 
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6.1 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

A dimensão e a organização do acervo do arquiteto Lelé no Centro de Tecnologia 

da Rede Sarah – CTRS em Salvador fornecem subsídios para outros estudos, usando outros 

edifícios da Rede Sarah e até mesmo o seu trabalho fora dessa rede. Além disso, diversos 

outros aspectos podem ser abordados de forma mais detalhada, por exemplo: as 

estratégias de iluminação natural, o tratamento das áreas verdes e do paisagismo, estudo 

do desempenho dos materiais, entre outros. 

Buscando o aprofundamento dessa pesquisa, sugere-se que sejam refeitas as 

medições in loco, durante períodos mais longos e em diferentes estações, como o verão e o 

inverno. Além disso, seria interessante que essas medições fossem realizadas durante o 

período noturno, uma vez que o conforto a noite em um hospital também é muito 

importante.  

Outro aspecto importante a ser abordado em trabalhos futuros é a realização de 

uma Avaliação Pós Ocupação, abordando a sensação térmica dos usuários, através de 

uma avaliação subjetiva.  

 

 



Essa questão da referência para se criar uma coisa nova, na verdade, é assim que

esses processos acontecem. Dentro do trabalho dele, ele sempre está voltando a

uma experiência anterior ou aproveitando as experiências anteriores, para a partir

daí melhorar todo o processo. E é correto ele trabalhar dessa maneira senão as

coisas não evoluem. Você vai sempre estar criando alguma coisa nova ou

pretenciamente nova. Então existe uma lógica no processo de criação dele. Parte

sempre de uma coisa que foi feita anteriormente que ele acha que pode melhorar,

que pode extrair mais daquilo e vai se caminhando dessa forma.

Entrevista realizada com o arquiteto José Fernando Minho no dia 19 de março de 2010

7
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A beleza me parece ser uma coisa fundamental do ser humano. Acho que

ela tem que ser pesquisada em tudo, eu acho que nas coisas mais simples a

gente é capaz de encontrar a beleza. Eu acho que esse estado de espírito pra

fazerem as coisas serem belas é uma coisa que tem que ser permanente na

gente. É uma condição, eu considero uma coisa inerente no ser humano

procurar a beleza em todas as formas possíveis: na maneira de andar, no

comportamento... então eu acho que isso tudo faz parte. E na sua essência, o

ser humano procura a beleza de todas as formas. E onde é que ele encontra a

maior beleza? Na própria natureza. A beleza é uma coisa obrigatória de

qualquer trabalho. Eu acho que é fundamental procurar a beleza.

Entrevista realizada com o arquiteto Lelé no dia 18 de março de 2008

ANEXOS



Créditos fotográficos: Acervo da autora, 2010
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8.1 Anexos/Cronologia da Rede de Hospitais Sarah Kubitschek 

8. ANEXOS  
 
8. 1 CRONOLOGIA DA REDE DE HOSPITAIS SARAH KUBITSCHEK 
 

Hospital Data Descrição Foto 

Brasília 1980 Hospital 

 

São Luís 1993 
Hospital e Centro de 

reabilitação 

 

Salvador 1994 
Hospital e Centro de 

reabilitação 

 

Belo Horizonte 1997 
Hospital e Centro de 

reabilitação 

 

Fortaleza 2001 
Hospital e Centro de 

reabilitação 

 

Rio de Janeiro 2002 
Centro de reabilitação 

infantil 

 

Brasília - Lago 
Norte 

2003 
Centro de neurociência 

e reabilitação 

 

Amapá 2005 
Unidade de diagnóstico 

e fisioterapia 

 

Belém 2007 
Unidade de diagnóstico 

e fisioterapia 

 

Rio de Janeiro 2009 Hospital 

 



296 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

8.2 Anexos/Ficha técnica do Hospital Sarah Kubitschek Salvador 

8. 2 FICHA TÉCNICA DO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK SALVADOR 
 

Nome: Hospital Sarah Kubitschek do Aparelho Locomotor de Salvador, BA. 

Local: Av. Tancredo Neves, n°2782. Caminho das Árvores –Salvador – BA. 

Categoria de uso: Hospitalar 

Especialidades: Doenças do Aparelho Locomotor 

Projeto e coordenação técnica: Arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. 

Data do projeto: 1988 (1° projeto) – 1991 (2°projeto) 

Data de início da obra: 1992 

Data de conclusão da obra: 18 de Março de 1994 

Área do terreno: 260.000 m2. 

Área construída: 28.000 m2 (com anexos). 

Arquitetura: Centro de Tecnologia da Rede Sarah (finalização da obra).  

Coordenação geral: Arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. 

Supervisor do projeto: Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz 

Supervisor de obras: José Eduardo Maia de Mendonça 

Administração da obra: Francisco A. N. Filho 

Arquitetos da obra: Ana Amélia Monteiro e Neuton Bacelar 

Paisagismo: Beatriz Secco 

Integração de obras de arte: Athos Bulcão 

Instalações: Eustáquio Ribeiro e Kouzo Nishiguti 

Estrutura: Roberto Vitorino 

Montagem da estrutura metálica: Waldir Silveira Almeida e Frederico Souza 

Argamassa armada: Neuton Bacelar 

Conforto térmico: George Raulino 

Equipamentos hospitalares: Cláudio Blois Duarte, William Gouvea Dias 

Fotos: Celso Brando 
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8.3 Anexos/Ficha técnica do Hospital Sarah Kubitschek Rio de Janeiro 

8. 3 FICHA TÉCNICA DO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK RIO DE JANEIRO 
 

Nome: Centro Internacional de Neurorreabilitação e Neurociências – Hospital Sarah 

Kubitschek do Rio de Janeiro. 

Local: Av. Embaixador Abelardo Bueno, n°1500. Jacarepaguá – Zona Oeste do Rio de 

Janeiro – RJ. 

Categoria de uso: Hospitalar 

Especialidades: Doenças do Aparelho Locomotor 

Projeto e coordenação técnica: Arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. 

Data do projeto: o ante-projeto é de 2001. O projeto foi sendo desenvolvido durante a 

execução da obra. 

Data de início da obra: 2002. 

Data de conclusão da obra: 1° de Março de 2009 

Área do terreno: 87.000 m2. 

Área construída: 54.376 m2. 

Arquitetura: Centro de Tecnologia da Rede Sarah.  

Coordenador geral: João Filgueiras Lima 

Superintendência administrativa: Francisco A. N. Filho 

Coordenação técnica da obra: Adriana Filgueiras Lima 

Coordenação administrativa: Walmir Bulhon 

Arquitetura: Ana Amélia Monteiro (coordenadora técnica de projeto), André Borém, Antônio 

Eduardo Noronha, José Otavio Veiga, Josenias dos Santos e Sônia Imeida (equipe técnica 

da obra). 

Paisagismo: Beatriz Secco 

Integração de obras de arte: Athos Bulcão (Lelé homenageia o artista) 

Instalações: Kouzo Nishiguti, Renato Messias e Antônio Leão Lírio 

Estrutura: Roberto Vitorino 

Conforto térmico: George Raulino 

Oficinas do CTRS: 

Metalurgia pesada: Waldir Silveira 

Metalurgia leve: Hurandy Matos 

Marcenaria e plástico: Jurandir Amorim 

Pré-moldados: Tomaz Bacelar 

Comunicação visual: Inês Ribeiro Alves 

Equipamentos hospitalares: Hurandy Matos, Cláudio Blois Duarte, 

Antônio Carlos Correia 

Fotos: Celso Brando 
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8. 4 LEVANTAMENTO DE DADOS 
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8. 5 PERGUNTAS INICIAIS DAS ENTREVISTAS APLICADAS 
 

A seguir, encontra-se a relação das perguntas iniciais elaboradas para cada 

entrevistado. À medida que surgia a necessidade, essas perguntas foram complementadas 

com outras questões e informações. 

 

Entrevista com a arquiteta Adriana Filgueiras Lima 

Foram abordadas questões como a concepção e a execução do Hospital Sarah - 

Rio, e principalmente sobre o funcionamento das estratégias de conforto nesse hospital.  

 

01) Qual a data de início da construção do Sarah – Rio? 

02) Qual a data de término da construção do Sarah – Rio? 

03) Qual a área do terreno do hospital? 

04) Qual a área construída total do hospital? 

05) Como é o clima do Rio de Janeiro, de maneira geral? 

06) Quais os ventos dominantes do Rio de Janeiro? 

07) Quais as cotas de implantação do Sarah - Rio? 

08) Como se dá a escolha do terreno para a implantação dos hospitais Sarah? E quais os 

critérios adotados para a escolha desse terreno? 

09) Como o Sarah - Rio foi implantado no terreno?  

10) Como funciona o piso técnico subterrâneo? E como vai ser feito o controle dos 

ventiladores existentes nesse piso? 

11) De maneira geral, como funciona os sistemas de conforto nesse edifício? 

12) O sistema de ventilação e iluminação naturais desse hospital é diferente de todos os 

outros hospitais da Rede Sarah? 

13) Existe quantas alternativas de resfriamento nesse hospital? 

14) O sistema de cobertura do Sarah – Rio é completamente diferente dos outros hospitais 

da Rede. Por quê? 

15) Como vai acontecer o controle das esquadrias do forro? E é um sistema muito oneroso? 
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Entrevista com o Dr. Aloysio Campos da Paz Junior 

Apesar do Dr. Aloysio Campos da Paz ser médico, e não estar diretamente 

relacionado à área da arquitetura, ele foi um dos grandes idealizadores da Rede. Além 

disso, durante a entrevista, foram relatadas considerações importantes sobre o conforto 

ambiental e as experiências que teve na Inglaterra, as quais foram fundamentais para a 

incorporação dos aspectos ambientais nos hospitais Sarah. 

 

01) Primeiramente eu gostaria de saber como que surgiu a idéia de criar uma rede de 

hospitais como a Rede Sarah?  

02) Como surgiu essa parceria com o arquiteto Lelé? 

03) Quais são os princípios primordiais dessa rede?  

04) Essa preocupação com o conforto ambiental sempre existiu desde o começo? 

05) Como você resumiria em algumas palavras a importância do Lelé como arquiteto para 

essa rede e da Rede Sarah para o país?  

06) E a importância dos trabalhos do Athos na questão do conforto visual? 

 

Entrevistas com a paisagista Beatriz Secco 

Foi abordada a influência que a vegetação exerce sobre o microclima ao redor da 

construção e sobre o conforto e o bem-estar dos usuários. 

 

01) Com relação aos hospitais Sarah, percebe-se uma grande integração do paisagismo 

com a arquitetura. Como acontece a concepção dos projetos que você faz? É utilizada 

alguma ferramenta de projeto com relação ao conforto ambiental? 

02) As cidades do Rio de Janeiro e de Salvador possuem climas diferentes. Isso interfere 

quando você está fazendo o projeto paisagístico? Como você trabalha com a diferença de 

climas? 



305 

8.5 Anexos/Perguntas iniciais das entrevistas aplicadas 

03) Você poderia me descrever como é o paisagismo do hospital de Salvador e do Sarah do 

Rio de Janeiro? Qual a diferença entre eles? E como eles foram projetados com relação ao 

conforto térmico?  

04) Na sua opinião, quais os principais benefícios do paisagismo para os usuários do edifício? 

05) Como é a sua relação de trabalho com o arquiteto Lelé? Ele intervém no projeto 

paisagístico? Como acontece essa discussão de projeto?  

 

Entrevista com a arquiteta Denise Freire Menicucci 

Foram abordados os aspectos referentes ao funcionamento atual do CTRS e a 

manutenção dos hospitais da Rede Sarah. 

 

01) Quanto tempo você trabalha com Lelé e como é a relação de trabalho do arquiteto 

com toda a equipe de trabalho? 

02) Como funciona o CTRS e suas oficinas?  

03) E atualmente? Como está o funcionamento do CTRS?  

04) Porque houve essa redução do ritmo de produção? É um quadro que dá para reverter? 

05) Qual era o quadro de funcionários do CTRS na época que se tinha um auge da 

produção e qual esse número hoje? 

06) Atualmente, qual o volume de trabalho de manutenção no CTRS?  

07) Quais reformas estão sendo executadas nesse momento? 

08) Como funciona a manutenção nos hospitais Sarah?  

09) As manutenções nos edifícios do Sarah tem que passar pela aprovação do Lelé? 

10) Você acompanhou a construção dos edifícios de Salvador e do Rio de Janeiro? 

11) Como anda, atualmente, as questões de manutenção nesses edifícios? 

12) Qual a idéia do novo Instituto (Habitat) do Lelé? 
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Entrevista com o engenheiro mecânico George Raulino 

George Raulino é responsável pela análise da carga térmica e dos ganhos de calor 

dos hospitais Sarah. Diante disso, foram abordados os aspectos referentes ao conforto 

térmico desses hospitais (em especial os edifícios localizados em Salvador e no Rio de 

Janeiro), às ferramentas de projeto que auxiliam na concepção dos edifícios e o trabalho 

em conjunto que ele desenvolve com Lelé desde 1980. 

 

01) Como surgiu essa parceria que se estabeleceu entre você e o Lelé nos hospitais Sarah?  

02) Como que ele contribui com o trabalho de conforto térmico que você desenvolve? 

03) Quais os hospitais da Rede Sarah você realizou a parte de conforto térmico? 

04) Você trabalha com a parte de recursos mecânicos, como climatização? E os recursos 

naturais que são as estratégias passivas de ventilação e iluminação natural? 

05) Quais são as etapas do seu trabalho? Ele acontece simultaneamente ao trabalho do 

Lelé? Existe essa integração desde o princípio?  

06) Quais as metodologias de projeto que você utiliza e quais as ferramentas que te auxiliam 

no projeto? 

07) Você utiliza algum software que te auxilia nas decisões? 

08) Como acontece o funcionamento desse software? 

09) Quais as variáveis de conforto que você trabalha dentro dos softwares? 

10) Quais são os dados de entrada que devem ser fornecidos nesses softwares? 

11) E como os resultados desse software são fornecidos? Através de gráficos, tabelas... 

12) E como isso vai para o projeto? Que tipos de dados esses softwares fornecem? 

13) Qual a facilidade desses softwares?  

14) E a resposta desse software na prática? O edifício funciona como eles prevêem? 

15) Na época do Sarah de Salvador como que tudo isso era realizado? Você já possuía 

essas ferramentas? 

16) Você poderia me falar um pouquinho como que foi o trabalho no de Salvador? Quais os 

recursos que você tinha disponíveis e posteriormente como foi no hospital do Rio de Janeiro? 
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17) No caso do Sarah – Rio existem os tetos basculantes de policarbonato. Como que você 

trabalhou com eles? Foi feito algo diferente por causa do ganho térmico? 

18) Você saberia me dizer o quanto é mais barato as estratégias naturais que o Lelé utiliza? 

19) Quais as normas que você utiliza? 

20) Além dos cálculos das cargas térmicas, você ainda avalia economicamente ser o 

sistema é viável?  

 

Entrevista com o arquiteto Haroldo Pinheiro 

O foco dessa entrevista foi direcionado para as metodologias de projetos, as 

estratégias de conforto, a concepção e a construção do Hospital de Salvador, cujo 

arquiteto teve participação intensa. Além disso, informações sobre o trabalho geral de Lelé 

na Rede Sarah e sua preocupação com o conforto ambiental foram levantadas. 

 

01) Como surgiu essa parceria que se estabeleceu entre você e o Lelé nos hospitais Sarah? 

02) Qual o período que você trabalhou com o Lelé? 

03) Você poderia me falar um pouco sobre a concepção do projeto do Hospital Sarah de 

Salvador? 

04) Como é a questão de conforto em Salvador de uma maneira geral? 

05) Na concepção do Sarah de Salvador, quais as metodologias eram utilizadas com 

relação ao conforto ambiental?  

06) Foram utilizados/consultados alguns livros que foram importantes com relação ao 

conforto ambiental? 

07) E as normas? Como elas foram trabalhadas no projeto do Sarah-Salvador? 

08) No Sarah de Salvador existe iluminação e ventilação natural em quase todos os 

ambientes, com exceção do centro cirúrgico, raio X, entre outros que exigem ar 

condicionado e luz artificial. Como funcionam esses sistemas de conforto?  

09) O conforto ambiental sempre foi uma prioridade nos trabalhos do Lelé? 
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10) Haroldo você trabalhou com o Lelé no Sarah Salvador, Minas Gerais, Fortaleza... Você 

poderia me falar sobre a evolução dos sistemas de iluminação e ventilação naturais nos 

hospitais Sarah? Quais as características de conforto mais marcantes em cada hospital? 

11) Dos hospitais da Rede que você trabalhou com o Lelé, quais as metodologias de projeto 

adotadas que foram sendo evoluídas? 

12) Como é trabalhar com o Lelé?  

 

Entrevistas com o arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé 

Foram abordados aspectos sobre conforto ambiental, o trabalho nos hospitais Sarah, 

as metodologias utilizadas na concepção do projeto e a evolução que ocorreu nesses 

edifícios ao longo dos anos.  

 

01) A rede de hospitais Sarah Kubitschek não foi a sua primeira experiência com a 

arquitetura hospitalar. A primeira experiência foi em 1967 com o Hospital de Taguatinga. Esse 

projeto te ajudou de alguma forma nos hospitais da rede Sarah que surgiriam 

posteriormente? Quais os pontos que você destacaria? 

02) A gente percebe que existem princípios que estruturam todos os edifícios da rede Sarah, 

como: padronização dos elementos construtivos, espaços verdes, iluminação e ventilação 

naturais, entre outros. Como que o senhor consegue adequar tanto às necessidades 

tecnológicas, quanto as necessidades ambientais em um programa hospitalar? 

03) O senhor poderia me falar sobre a evolução dos sistemas de ventilação e iluminação 

natural nos hospitais da rede Sarah? Começando pelo de Brasília, que foi o primeiro em 1980 

até o do Rio de Janeiro, que é o mais recente. Como aconteceu essa evolução?  

04) De todos os Hospitais Sarah, quais você considera mais eficaz com relação ao conforto? 

05) Quais foram as diretrizes projetuais do Sarah Rio? O que esse hospital do Rio tem de 

diferente dos outros hospitais com relação ao sistema de ventilação e iluminação naturais? 

06) O pavimento técnico do Rio aparece pela primeira vez como um pavimento de 

instalações, onde funciona a ventilação natural. Já no Hospital de Salvador tem-se galerias 
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subterrâneas, que funcionam como injetoras do ar. Qual a diferença das galerias de 

Salvador para o pavimento técnico do Rio? 

07) Como é o clima de Salvador e do Rio de Janeiro, de maneira geral? 

08) Em Salvador a maioria dos ambientes funciona com ventilação natural. Já no Rio de 

Janeiro, existe a possibilidade do uso geral do ar condicionado. Porque essa proposta de 

adotar o ar condicionado em todo o hospital do Rio de Janeiro? 

09) Apesar de ter a possibilidade do uso do ar condicionado no Sarah – Rio, existe também o 

uso de estratégias passivas. Como acontece o controle dessa mudança do sistema natural 

para o ar condicionado? 

10) Como surge a concepção dos projetos do Sarah? Quais ferramentas de projeto, 

relacionadas ao conforto ambiental o senhor utiliza? 

11) O processo de concepção dos projetos sempre foi o mesmo em todos os hospitais? 

12) Que dificuldades você sentiu para definir as estratégias de conforto como a ventilação 

e a iluminação naturais, o resfriamento evaporativo, entre outros? 

13) Você viajou para fora do Brasil e o Alvar Aalto foi um arquiteto que você estudou 

bastante e ele trabalha muito com o conforto ambiental. O senhor acha que o trabalho do 

Alvar Aalto te influenciou? 

14) A faculdade te deu um bom embasamento para trabalhar com o conforto? 

15) O conforto sempre foi uma prioridade em seu trabalho?  

16) Um dos grandes problemas em hospitais são os dutos de ar condicionado. Como você 

trabalha com esse aspecto? 

17) Esses sistemas motorizados utilizados nos Hospitais Sarah, principalmente no Sarah – Rio, 

diminuem o gasto com a energia elétrica pelo uso da luz natural. Esses sistemas motorizados 

possuem um custo elevado? 

18) Lelé você tem idéia, em ordem de grandeza, quanto é mais econômico as estratégias 

naturais do que utilizar estratégias artificiais, como o ar condicionado e a luz artificial? 

19) E com relação à vida útil do policarbonato que é utilizado nas esquadrias dos tetos do 

Hospital do Rio. É pensado em algo de substituição?  

20) Qual o critério para a escolha dos vidros dos hospitais? 
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21) Qual foi a cidade mais difícil para trabalhar com conforto nos hospitais Sarah?  

22) Nos seus edifícios existem muitas obras artísticas do artista plástico Athos Bulcão, inclusive 

nos hospitais Sarah. Como se iniciou a parceria que se estabeleceu entre vocês? 

23) Os sheds do hospital Sarah – lago norte em Brasília, em Salvador e em São Luís, possui os 

brises externos pintados de amarelo. Os de Belém, por exemplo, são brancos. E os de 

Fortaleza são azuis. Essa diferença está relacionada com as questões de conforto? 

24) Existe um cuidado com a parte de conforto ambiental no paisagismo dos edifícios?  

25) Como foi para o senhor ganhar o Grande Prêmio da Bienal Ibero-Americana de 

Arquitetura e Engenharia pelo hospital Sarah Salvador, em 1998, em Madri? 

26) O que significa para o senhor a célebre frase do Oscar Niemeyer que diz que “Hoje, 

quem quiser elaborar um projeto de hospital de alto nível técnico, terá, a meu ver, de passar 

três meses conversando com Lelé”? 

27) Hoje quando você retorna aos hospitais que já estão funcionando, é exatamente como 

você queria? 

28) O que você acha de principal que você aprendeu com os projetos da Rede Sarah? 

 

Entrevista com o arquiteto José Fernando Minho 

Foi abordado o grande tempo de trabalho de José Fernando Minho com Lelé nos 

hospitais Sarah, enfocando a concepção do projeto e as estratégias de conforto ambiental. 

 

01) Você trabalha com o Lelé há quanto tempo? 

02) Você acompanhou a concepção de todos os hospitais Sarah? 

03) De quando você acompanha o Lelé, você percebe que o conforto ambiental sempre 

foi uma prioridade no trabalho dele? 

04) Como acontece a concepção dos projetos?  

05) Quais os tipos de metodologias de projeto relacionadas ao conforto vocês utilizam? 

06) E com relação as normas? Como vocês as utilizam durante a concepção?  

07) Entre o hospital de Salvador e o do Rio houve uma grande evolução. O que teve de 

mais inovador que proporcionou essa grande melhora? 
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08) No caso do hospital de Salvador, o projeto é dos anos 80. O que motivou a inserção 

desses princípios de conforto?  

09) O que você acha de mais importante que a Rede Sarah pode contribuir?  

10) Como é trabalhar com o Lelé? 

 

Entrevista com o arquiteto Neuton Bacelar 

Foram abordadas questões como a concepção e a execução do Sarah de 

Salvador, e o funcionamento das estratégias de conforto nesse hospital. 

 

01) Qual a data de início da construção do Sarah – Salvador? 

02) Qual a data de término da construção do Sarah – Salvador? 

03) Qual a área do terreno desse hospital? 

04) Qual a área construída total desse hospital? 

05) Como é o clima de Salvador, de maneira geral? 

06) Quais os ventos dominantes de Salvador? 

07) Quais as cotas de implantação do hospital de Salvador? 

08) Quais os critérios adotados para a escolha desse terreno? 

09) Como o Sarah - Salvador foi implantado no terreno? Houve movimentações do terreno 

em que o hospital foi implantado? 

10) Houve alguma reforma/ampliação nesse edifício desde a época da construção? 

11) Como funcionam as galerias de manutenção e ventilação no piso inferior?  

12) De maneira geral, como funciona os sistemas de conforto nesse edifício? 

 

Entrevista com o Engenheiro Roberto Vitorino 

Foram abordadas questões sobre os sistemas construtivos dos hospitais e alguns 

aspectos projetuais. 

 

01) Como se iniciou essa parceira entre você e o Lelé? 
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02) De maneira geral, como é o sistema construtivo dos hospitais Sarah? Todos os hospitais 

possuem o mesmo padrão de estrutura? 

03) É utilizado como módulo a medida de 0,625m e suas várias combinações. Como se 

chegou nesse valor? 

04) Como acontece o trabalho no CTRS? 

05) Todos os elementos da construção são produzidos aqui em Salvador no CTRS e 

transportadas para as obras. Como acontece o transporte até o local de destino? 

06) E a montagem na obra? Existe algum cuidado especial no detalhamento do projeto? 

07) A estrutura da cobertura do hospital do Rio de Janeiro é bastante diferente do caso de 

Salvador. Quais as principais modificações surgidas no Rio? 

08) Qual a diferença entre as galerias de Salvador e o piso técnico do Sarah - Rio? 

 

Entrevista com a diretora Valéria Cabral 

 

01) Como era o trabalho do Athos Bulcão com Lelé? 

02) Quando que se iniciou essa parceria entre eles? 

03) Lelé e o Athos trabalhavam em conjunto desde a concepção do projeto? 

04) A localização das obras de arte do Athos era decidida por ele ou por Lelé? 

05) Os trabalhos dele eram produzidos no CTRS?  

06) Como acontecia a escolha das cores? 

07) O Athos trabalhou com o Lelé em todos os hospitais Sarahs? 

08) O Athos acompanhava a execução das obras? 

09) Para você, qual a principal função do trabalho do Athos? 
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8. 6 MÁSCARAS DE SOMBRA – HOSPITAL SARAH DE SALVADOR 
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Figura 270: Máscaras de sombra para as fachadas nordeste (a) bloco principal e (b) bloco da 
residência médica e centro de estudos 
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Figura 271: Máscaras de sombra para as fachadas sudeste (a) bloco principal e (b) e bloco de 
centro de estudos residência médica 
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Figura 272: Máscaras de sombra para a fachada sudeste do CAPC 
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Figura 273: Máscaras de sombra para a fachada noroeste (a)bloco de centro de estudos e residência 

médica e (b) bloco de serviços 
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Figura 274: Máscaras de sombra para a fachada noroeste do CAPC 
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8. 7 MÁSCARAS DE SOMBRA – HOSPITAL SARAH DO RIO DE JANEIRO 
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Figura 275: Máscara de sombra para a fachada sul do bloco de serviços 
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Figura 276: Máscara de sombra para a fachada leste do bloco principal/enfermarias 
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Figura 277: Máscara de sombra para a fachada oeste do bloco principal/enfermarias
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8.8 Anexos/Gráficos das medições in loco – hospital Sarah de Salvador 

8. 8 GRÁFICOS DAS MEDIÇÕES IN LOCO – HOSPITAL SARAH DE SALVADOR 
 

      
Figura 278: Planta com indicação dos pontos medidos – Sarah de Salvador 

 

8:
00

9:
00

10
:0
0

11
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

18
:0
0

Horário (h)

27

28

29

30

31

32

Te
m
p
e
ra

tu
ra

d
o
a
r
(o

C
)

Área de atividades

Enfermaria interna (centro)

Enfermaria interna (ponta)

Enfermaria externa (ponta)

Enfermaria externa (centro)

Fisioterapia

Recepção

Externo

Galerias

8:
00

9:
00

10
:0
0

11
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

18
:0
0

Horário (h)

15/03/2010 16/03/2010

8:
00

9:
00

10
:0
0

11
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

18
:0
0

Horário (h)

17/03/2010

 
Gráfico 29: Temperatura do ar  externa e nos ambientes internos (°C) 
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Gráfico 30: Umidade relativa do ar  externa e nos ambientes internos (%)
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8.9 Anexos/Gráficos das medições in loco – hospital Sarah do Rio de Janeiro 

8. 9 GRÁFICOS DAS MEDIÇÕES IN LOCO – HOSPITAL SARAH DO RIO DE JANEIRO 
 

                 
Figura 279: Planta com indicação dos pontos medidos – Sarah do Rio de Janeiro 
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Gráfico 31: Temperatura do ar externa e nos ambientes internos no Sarah - Rio (°C) 
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Gráfico 32: Umidade relativa do ar externa e nos ambientes internos no Sarah – Rio (%) 

Sala de espera/jardim 

Ginásio de atividades 

Sala de fisioterapia 

Enfermaria (ponta) 

Enfermaria (centro) 
Apartamento individual 

Ponto externo 

Legenda 



320 A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Hospitais 

Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro 

 

 



 



Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Área de concentração: Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia




