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‘’ A um homem honesto,  
que cuida da própria vida e sabe 

conservar-se em seu lugar, nunca 
acontecem maus encontros’’ 

 
 

Alessandro Manzoni (1785-1873), escritor Italiano. 



RESUMO 
 
 

A BRF, empresa de alimentos com unidade estabelecida em Videira, Santa Catarina 

possui parque fabril com mais de 80 de anos de história. No decorrer dos anos as 

mudanças de layout interno, e as várias adaptações nos setores administrativos 

culminaram em vários departamentos confluentes longe um dos outros, o que 

ocasiona dificuldade nos processos e distanciamento das áreas relacionadas. Assim 

esse projeto tem o objetivo de apresentar um projeto arquitetônico de um novo 

prédio comercial unindo os setores administrativos em um lugar só. E tem por 

metodologia as etapas de elaboração de projetos de edificação do DEINFRA 

(Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina).  

 

Palavras-chave: BRF. Edifício. Comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ABSTRACT 

 

BRF, Food Company which unity is established in Videira, Santa Catarina has 

Industry Park with more than 80 years of history. Over the years the internal layout 

changes, and the various adaptations in administrative sectors culminated in several 

departments confluent far from each other. This paper will present a project proposal 

for a new commercial building uniting all these administrative sectors in one place.  

And it has by methodology the stages of elaboration of projects of construction of the 

DEINFRA (Department of Infrastructure of Santa Catarina). 
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1   INTRODUÇÃO 

 

É difícil pensar na cidade de Videira, sem lembrar da empresa que alavancou 

e colocou o nome do município no contexto mundial de produtos alimentícios. A 

Perdigão é símbolo, e orgulho da cidade da uva, onde por mais de 80 anos cresceu, 

desenvolveu e junto com a Sadia formaram em 2009, a BRF. 

A unidade de Videira da BRF hoje é uma das expoentes dentre todos os 

parques fabris da empresa, e todo esse impulso produtivo vem de uma fábrica que 

possui exatamente a mesma idade da empresa, ou seja, muitas de suas 

construções datam dos primórdios da companhia. Sendo assim, a empresa não foi 

planejada para abrigar toda a estrutura que hoje comporta. 

De acordo com as inovações e expansões, a planta da fábrica foi crescendo e 

se adaptando aos espaços físicos que ela dispunha, sempre visando em primeiro 

lugar a adaptação de espaços antigos, do que criando novos. Resumindo, sempre 

foi dado ênfase em reformas pontuais, do que construções novas que demandariam 

recursos de maior escala. 

No decorrer desses anos todos, vários setores foram criados, outros extintos 

e muitos deles foram mudando de lugar dentro da empresa, acarretando um grande 

distanciamento de áreas correlacionadas, ou seja, muitos dos departamentos 

administrativos que deveriam trabalhar próximos, hoje estão afastados, atrapalhando 

o fluxo normal e dificultando a dinamização de processos e informações.  

Quem conhece a cidade de Videira, sabe também que a geografia do 

município é de uma topografia acidentada, onde morros e declives naturais são 

regra, e moldaram o espaço físico do município. A BRF por sua vez, também se 

adaptou a essa topografia e como dito anteriormente cresceu e desenvolveu seu 

parque fabril sob estas condições. Isso tudo hoje causa um grande problema de 

mobilidade para a empresa, onde a acessibilidade para todos os públicos é 

comprometida. Se hoje um portador de deficiência física for visitar ou mesmo 

desempenhar algum trabalho na unidade, sua locomoção ou acesso é 

extremamente complicada ou até mesmo impraticável. 

É inevitável que uma empresa que cresceu tanto nos últimos anos, sofra com 

problemas de infraestrutura, pois nunca houve um planejamento conciso de ordem 
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estrutural, e as metas de produtividade demandam pouco tempo para isso. Sendo 

assim é de grande valia usar esses problemas e refletir em uma solução. 

Levando em conta todos esses fatores aqui apresentados, o intuito desse 

trabalho é apresentar uma proposta de melhoria para BRF Videira. Percebendo a 

carência de linearidade nos setores administrativos, falta de acessibilidade e visando 

melhor agilidade entre departamentos, está se propondo a construção de um novo 

prédio administrativo para Unidade BRF Videira. 

Com esse novo prédio, todos os setores de gerência, controle, recursos 

humanos, gestão, departamento pessoal, células de saída e entrada, contabilidade, 

compras etc. estarão centralizados em um lugar só, facilitando e dinamizando 

processos, operações e aproximando departamentos. 

 Para que tal prédio seja desenvolvido, é necessária uma profunda reflexão 

sobre projetos de engenharia, suas definições, características, normas e todas as 

informações que possamos reunir. Assim poderemos solucionar problemas 

identificados na unidade e ajudar a empresa a crescer ainda mais. E isso é o que 

será vista no presente trabalho. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O tema estabelecido se trata da definição e conceitos acerca de projeto, 

reunindo informações, e das etapas de um projeto arquitetônico, desde a escolha do 

terreno até definição do projeto em si. Aqui estão reunidas informações pertinentes 

para o desenvolvimento de um edifício comercial, reunindo os setores 

administrativos da Unidade Videira. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Como aproximar os setores e facilitar a comunhão entre departamentos 

administrativos dentro da Unidade de Videira da BRF? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Todo o estudo e todas as etapas aqui definidas, juntamente com as 

informações reunidas culminam no projeto arquitetônico para BRF Videira. A ideia 
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central se justifica para atender aos colaboradores da melhor forma. Nada teria 

sentido se não houvesse a possibilidade de melhora, e todos os esforços aqui 

empregados são para este fim. Facilitando os processos, aproximando os setores e 

desenvolvendo a comunhão entre departamentos, a expectativa é de 

enriquecimento da empresa como um todo, ajudando a BRF a crescer dia a dia.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um projeto arquitetônico de edificação comercial para a BRF- 

Unidade Videira. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

§ Entender as definições gerais de projeto e Arquitetura. 

§ Definir as etapas do projeto arquitetônico; 

§ Reunir informações pertinentes do Plano Diretor de Videira; 

§ Apresentar a história da Unidade BRF em Videira; 

§ Estabelecer o terreno a ser utilizado; 

§ Definir os departamentos que farão parte do edifício; 

§ Reunir o número de funcionários por departamento; 

§ Entender as atividades desempenhadas por cada setor; 

§ Formular um projeto arquitetônico de edificação comercial para a BRF-

Videira. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Para realização do trabalho foi empregada a seguinte metodologia:  

Procedeu-se a uma revisão bibliográfica e pesquisa documental relacionada 

com o tema tais como:  

 

a) Relatórios do DEINFRA; 

b) Plano Diretor do município de Videira; 
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c) Leis Municipais do Município de Videira; 

d) Documentos internos da BRF; 

e) Livros técnicos; 

f) Normas Técnicas da ABNT. 
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2  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 História BRF 

 

A BRF, antiga marca Brasil Foods S.A é um conglomerado brasileiro do ramo 

alimentício, que surgiu através da fusão das ações da Sadia S.A e incorporado ao 

capital social da Perdigão S.A. 

As duas empresas tiveram origem há mais de 60 anos no oeste catarinense. A 

Sadia foi fundada pelas famílias Fontana e Furlan, na cidade de Concórdia, a partir 

da aquisição do frigorífico S. A. Indústria e Comércio Concórdia, que estava com 

dificuldades na época. A Perdigão foi fundada em Videira, pelas famílias Brandalise 

e Ponzoni. Permaneceu sob a administração da família Brandalise até o ano de 

1994, quando o seu controle acionário foi vendido. 

Ambas disputam a liderança em vários segmentos alimentícios no mercado 

interno, são grandes exportadoras e estão entre as maiores companhias de 

alimentos do mundo. A Perdigão ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de abate 

de aves e está entre as dez maiores em abate de suínos. É sediada em São Paulo e 

no mercado interno opera com as marcas como Perdigão, Chester, Elegê, Doriana e 

Becel. No mercado externo, uma das marcas predominantes é a Perdix. 

A Sadia produz e distribui alimentos derivados de carnes suína, bovina, de 

frango e de peru, além de massas, margarinas e sobremesas, sendo a líder 

brasileira em alimentos industrializados e a sexta maior exportadora do país em 

2008. Suas marcas mais conhecidas são: Qualy, Deline, Excelsior, Rezende e Mis 

Daisy. 

A BRF, empresa criada a partir da associação entre a Sadia e Perdigão, cujo 

processo de fusão, foi finalizado em 2012, é a sétima maior empresa de alimentos 

do mundo em valor de mercado, uma das principais exportadoras de proteína animal 

do planeta, com alimentos que chegam a mais de 110 países em cinco continentes. 

A nova empresa participa do cotidiano das pessoas e atua amplamente junto às 

comunidades onde está inserida, unindo práticas sustentáveis internacionalmente 

reconhecidas, inovação em produtos e um universo de sabores. Seu portfólio soma 

mais de cinco mil produtos e continua a apresentar ao mercado diversos 
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lançamentos, desenvolvidos em seu Centro de Inovação. A empresa possui mais de 

100 mil funcionários em 47 fábricas espalhadas pelo Brasil e no mercado externo, 

mantem nove unidades industriais na Argentina e duas na Europa, além de 19 

escritórios comerciais para atendimento a mais de 110 países dos cinco continentes. 

 

2.1.2 Projeto 

 

Para concebermos um projeto, precisamos entender sua definição geral. A 

palavra projeto origina-se do latim projectu, “lançado para diante”, e que se refere 

segundo Dicionário Aurélio (2010): 

 

Ideia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro; plano, intento, 
desígnio. Empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema. 
Esboço ou risco de obra a se realizar; plano. 

 

 Um projeto surge de algo não real, e só vai tornando-se real quando começa 

a ganhar corpo a partir de ações. Segundo Machado (1997, p. 63), ‘’Como esboço, 

desenho, guia de imaginação ou semente da ação, um projeto significa sempre uma 

antecipação, uma referência ao futuro’’. 

 Em Teoria da Inteligência Criadora, Marina (1995, p. 178 - 179) exemplifica 

bem com a seguinte citação: 

 

Não existem projetos desligados da ação. Há, evidentemente, muitas 
antecipações de acontecimentos futuros, como os sonhos, os desejos ou os 
planos abstratos que são apenas, na melhor das hipóteses, anteprojetos 
que se converterão em projetos quando tiverem sido aceites e promulgados 
como programas vigentes. O projeto é uma ação prestes a ser 
empreendida. Uma possibilidade vislumbrada não é projeto até que se lhe 
dê uma ordem de marcha, ainda que diferida. 

 

Com uma visão mais objetiva e mercadológica, Maximiano (2002, p. 26), 

define projeto como “um empreendimento temporário de atividade com início, meio e 

fim programados, que tem por objetivo fornecer um produto singular e dentro 

das restrições orçamentárias”. 

No âmbito mercadológico ainda, Xavier (2005, p. 05), ressalta que projeto é: 

 

Um processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e 
controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de 
um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, 
custo e recursos. 
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Analisando o processo de tempo de um projeto, Heldman (2009, p. 03), 

exemplifica: 

 

Projetos têm natureza temporária e têm datas de início e fim definidas. O 
projeto termina quando seus objetivos e metas satisfazem as partes 
interessadas. Às vezes, terminam quando se chega à conclusão de que não 
é possível cumprir suas metas e objetivos, ou quando o produto, serviço ou 
resultado do projeto não são mais necessários, o que determina então seu 
cancelamento. 

 

Sendo assim, Heldman (2009, p. 06) completa a frase acima: 

 

Projetos são únicos; Projetos são de natureza temporária e têm datas 
definidas de início e fim; Projetos estarão concluídos quando as metas 
forem alcançadas ou quando for decidido que o projeto não é mais viável; 
Projeto bem-sucedido é aquele que atende ou excede as expectativas das 
partes interessadas. 

 

2.1.3 Arquitetura 

 

Arquitetura vem do latim architectūra e significa a “arte de edificar”, e tem 

como definição segundo o Dicionário Michaelis (2009): 

 

1 Arte de projetar e construir prédios, edifícios ou outras estruturas; 
arquitetônica. 2 Constituição do edifício. 3 Contextura de um todo. 4 
Intenção, projeto. 

 

A arquitetura, definida por Costa (2002): 

 

Arquitetura é antes de mais nada construção, mas, construção concebida 
com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para 
determinada finalidade e visando a determinada intenção. E nesse processo 
fundamental de ordenar e expressar-se ela se revela igualmente arte 
plástica, porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o 
arquiteto desde a germinação do projeto até a conclusão efetiva da obra, há 
sempre, para cada caso específico, certa margem final de opção entre os 
limites - máximo e mínimo - determinados pelo cálculo, preconizados pela 
técnica, condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo 
programa, - cabendo então ao sentimento individual do arquiteto, no que ele 
tem de artista, portanto, escolher na escala dos valores contidos entre dois 
valores extremos, a forma plástica apropriada a cada pormenor em função 
da unidade última da obra idealizada. 

 

Segundo Costa (2002) para diferir arquitetura e construção, salienta: "A 

intenção plástica que semelhante escolha subentende é precisamente o que 

distingue a arquitetura da simples construção”. 
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Costa (2002) ainda finaliza:  

 

Pode-se então definir arquitetura como construção concebida com a 
intenção de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma 
determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica 
e de um determinado programa. 

 

Analisando o conceito arquitetura e relacionado a arte de projetar em 

arquitetura, Ching (1996) ressalta: 

 

A arquitetura é geralmente concebida – projetada - e realizada – construída 
-em resposta a um conjunto de condições existentes. Essas condições 
podem ser de natureza puramente funcional ou podem também refletir, em 
graus variados, a atmosfera social, política e econômica. De qualquer 
maneira, pressupõe-se que o conjunto de condições existentes – o 
problema – seja pouco satisfatório e que um novo conjunto de condições – 
uma solução – se faça desejável. O ato de criar arquitetura, portanto, 
constitui um processo de resolução de problemas ou de projeto.  

 

Relacionando a arte e a arquitetura, Ching (1996) analisa: 

 

Enquanto arte, a arquitetura é mais do que a satisfação de exigências 
puramente funcionais de um programa construtivo. Fundamentalmente, as 
manifestações físicas da arquitetura acomodam a atividade humana. 
Todavia, o arranjo e a organização das formas e espaços também 
determinam a maneira como a arquitetura pode promover iniciativas, trazer 
respostas e comunicar significado. 

 

2.1.4 Projeto Arquitetônico 

 

Entende-se por projeto arquitetônico: 

 

O Projeto Arquitetônico é a materialização da ideia, do espaço imaginado, é 
a representação da concepção projetual. Através do projeto arquitetônico se 
estuda a melhor maneira de atender as necessidades dos usuários e tende-
se a resolver todos os problemas envolvidos nesse processo. A finalidade 
do projeto arquitetônico é antever possíveis dificuldades de execução do 
projeto proposto e garantir que a obra saia como planejada (COSTA, 2002, 
p.92). 

 

É interessante ressaltar a visão de Ching sobre projetar, esse conceito 

exemplifica bem como esse trabalho foi desenvolvido, a reunião de todas as 

informações para findar no projeto arquitetônico em si: 
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A fase inicial de qualquer processo de projeto é o reconhecimento de uma 
condição problemática e a decisão de se encontrar uma solução para ela. O 
projeto é acima de tudo, um ato deliberado, um empreendimento 
propositado. Um projetista deve primeiro documentar as condições 
existentes de um problema, definir seus contextos e levantar dados 
importantes para serem assimilados e analisados. Essa é a fase crucial do 
processo projetivo, já que a natureza de uma solução está inexoravelmente 
relacionada à maneira como o problema é percebido, definido e articulado. 
Piet Hein, o notável poeta e cientista dinamarquês, expressa a questão da 
seguinte maneira: ‘’A arte consiste em resolver problemas que não podem 
ser formulados antes que tenham sido resolvidos. A formulação da questão 
constitui parte da resposta. (CHING, 1996) 

 

O Departamento Estadual de Infraestrutura do Governo de Santa Catarina 

(DEINFRA), em suas Instruções para elaboração de projetos arquitetônicos de 

edificação, define as etapas do projeto arquitetônico. Sendo essas as etapas usadas 

daqui para frente para a definição de todos os elementos relevantes para esse 

projeto. São elas: 

a) Levantamento de Dados;  

b) Programa de Necessidades;  

c) Estudo de Viabilidade; 

d) Partido Arquitetônico; 

e) Estudo Preliminar;  

f) Anteprojeto; 

g) Projeto Executivo. 

 

2.1.4.1 Levantamento de dados  

 

Nesta etapa o órgão solicitante deve fornecer informações relativas ao 
terreno onde se pretende implantar a obra, incluindo planejamento urbano, 
registros cadastrais, leis, consulta de viabilidade e códigos municipais, 
estaduais e federais, serviços públicos, vizinhanças e condições ambientais, 
da área onde será implantada a edificação. Verificar se a atividade prevista 
para a edificação depende de licenciamento de órgão estadual ou federal, 
principalmente quanto à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e 
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, de conformidade com a Resolução 
N.º 1 do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). O licenciamento 
prévio poderá impor condições e limites a serem obedecidos na elaboração 
do projeto executivo que, uma vez concluído, será apresentado para a 
obtenção de Licença Ambiental de Instalação – LAI (DEINFRA). 

 

2.1.4.2 Programa de necessidades 

 

Determinação da entidade a ser instalada na edificação, de sua estrutura 
organizacional, de seus usuários, equipamentos e fluxos de funcionamento, 
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e relação dos espaços necessários para a realização das atividades 
pertinentes à sua estrutura organizacional, seus ´lay outs´, respectivos 
dimensionamentos e características (DEINFRA). 
 
 

2.1.4.3 Estudo de viabilidade 

 

‘’Consiste na elaboração de análises e avaliações para seleção e 

recomendação de alternativas de concepção da edificação, seus limites, seus 

elementos, instalações e componentes’’ (DEINFRA). 

 

2.1.4.4 Partido arquitetônico 

 

Intenção formal de configuração e resolução da edificação a ser executada, 
baseada em condicionantes e determinantes obtidos pela análise dos dados 
e do programa de intervenção pretendido. São fatores condicionantes e 
determinantes, entre outros, o contexto onde a obra está inserida, a 
legislação regulamentadora, a complexidade e o rigor do programa de 
necessidades, a representatividade a ser atendida, a disponibilidade 
financeira definida pelo solicitante, os meios construtivos disponíveis, os 
sistemas de modulação e padronização da construção existente 
(DEINFRA). 

 

2.1.4.5 Estudo Preliminar 

 

Será desenvolvido a partir da análise e consolidação do Programa de 
Necessidades e deverá caracterizar o organograma de espaços, atividades 
e fluxograma operacional. Consiste na definição gráfica da implantação e do 
partido arquitetônico através de plantas, cortes e fachadas em escala livre, 
compreendendo: - a implantação da edificação ou conjunto de edificações e 
seu relacionamento com o local escolhido, acessos, estacionamentos e 
outros, inclusive expansões possíveis; - a explicitação do sistema 
construtivo e dos materiais empregados; - os esquemas de zoneamento do 
conjunto de atividades, as circulações e organização volumétrica; - o 
número de edificações, suas destinações e locações aproximadas; - o 
número de pavimentos; - os esquemas de infra-estrutura de serviços; - “lay 
out” organização e dimensionamento de espaços internos (DEINFRA). 

 

2.1.4.6 Anteprojeto 

 

Esta etapa consiste na elaboração e representação técnica da solução 
apresentada e aprovada no Estudo Preliminar, pelos técnicos analistas. 
Apresentará a concepção da estrutura, das instalações em geral, e de todos 
os componentes do projeto arquitetônicos. Deverão estar graficamente 
representados: - discriminação em plantas, cortes e fachadas, em escalas 
não menores que 1:100, de todos os pavimentos da edificação e seus 
espaços, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e 
dimensões, principalmente de escadas /rampas, sanitários e locais 
especiais; - locação da edificação ou conjunto de edificações e seus 
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acessos de pedestres e veículos; - definição de todo o espaço externo e seu 
tratamento: muros, rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, 
sempre com as dimensões e locações relativas; - indicação do movimento 
de terra (DEINFRA). 

 

2.1.4.7 Projeto executivo 

 

Esta etapa consiste na representação completa do projeto de Arquitetura, 
que deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos 
e indicações necessárias à perfeita interpretação dos elementos para a 
execução dos serviços e obras, incluindo o memorial descritivo e o 
quantitativo detalhado. O Projeto Executivo deverá estar representado 
graficamente por desenhos de plantas, cortes (mínimo de quatro), fachadas 
(todas) e ampliações de áreas molhadas ou especiais, em escala 
conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na obra. 
Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes 
construtivos poderão ser apresentados em cadernos anexos onde conste 
sua representação gráfica, de conformidade com a Norma NBR 6492 - 
Representação de Projetos de Arquitetura (DEINFRA). 

 

2.1.5 Plano Diretor 

 

Para que um projeto seja concebido, é necessário levar em conta as 

normativas do município onde ele se implantará. O Plano Diretor nos permite todas 

essas decisões. Mas antes de extrair dados dele, é interessante uma reflexão sobre 

as definições do mesmo, seus conceitos e ideais. 

Por se tratar de documento municipal, cada plano tem suas características e 

define-se por cada região. Sendo assim a definição correta não é única, e assim 

trazem divergências de acordo com cada autor. Percebendo isso, Villaça (1999) 

enfatiza a falta de uma conceituação amplamente aceita para o que seja plano 

diretor, argumentando que não existe um consenso entre os atores envolvidos na 

sua elaboração e utilização – engenheiros, urbanistas, empreendedores imobiliários, 

proprietários fundiários, etc. – quanto ao que seja exatamente esse instrumento. 

Algumas definições: 

 

Plano diretor é o Instrumento básico de um processo de planejamento 
municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, 
norteando a ação dos agentes públicos e privados (NBR 12267, ABNT, 
1991 p. 01). 
 
 
Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, 
social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua 
região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro 
desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do 



22 
 

solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da 
estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas 
definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal 
(VILLAÇA, 1999, p. 238). 

 

É plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que 
estes devem ser alcançados […], as atividades a serem executadas e quem 
deve executá-las. É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento 
urbano do Município (SILVA, 1995, p. 124). 

 

O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras 
orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço 
urbano (BRASIL, 2002, p. 40). 

 

Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 
consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas 
a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos 
no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, 
na direção desses objetivos (SABOYA, 2007, p. 39). 

 

2.1.6 Plano Diretor do Município de Videira 

 

No que se trata a informações pertinentes a esse trabalho, segue abaixo 

informações presentes no Plano Diretor da Cidade de Videira. 

A Lei Complementar nº 043/2006, de 21 de dezembro de 2006. Institui o 

Plano Diretor do Município de Videira e dá outras providências. 

No capítulo I no que se refere às disposições preliminares, estabelece: 

 

Art. 1° Esta lei, com fundamento na Constituição da República, em especial 
no que estabelecem os seus artigos 30 e 182, na Lei Federal n° 10.257/01 - 
Estatuto da Cidade, e na Lei Orgânica do Município de Videira, institui o 
Plano Diretor, estabelece as normas, os princípios básicos e as diretrizes 
para sua implantação.  
Art. 2° O Plano Diretor, nos termos das leis que o compõem, aplica-se a 
toda a extensão territorial do Município de Videira.  
Art. 3° As políticas, diretrizes, normas, planos, programas, orçamentos 
anuais e plurianuais deverão atender ao estabelecido nesta lei e nas leis 
que integram o Plano Diretor.  
Art. 4° Integram o Plano Diretor, instituído pela presente, as seguintes leis:  
I - Lei dos Perímetros Urbanos;  
II - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano;  
III - Lei de Parcelamento do Solo Urbano; IV - Lei do Sistema Viário;  
V - Código de Edificações;  
VI - Código de Posturas. Parágrafo Único 
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2.1.7 Código de Edificações do Município de Videira 

 

A Lei Complementar nº 59/08, de 4 de março de 2008, dispõe sobre normas 

de polícia administrativa relativas às edificações no município de videira, estado de 

Santa Catarina - código de edificações - e dá outras providências. 

No que vêm ao caso desse presente projeto, cabe resgatar as informações 

relevantes aos projetos, seus atos administrativos e técnicos, como mostra a seguir: 

CAPÍTULO II DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS 
Art. 14 A execução de toda construção, reconstrução, reforma e ampliação, 
será precedida dos seguintes Atos Administrativos:  
I - Consulta prévia de viabilidade para construção;  
II - Análise do Projeto Arquitetônico;  
III - Verificação dos Projetos Complementares;  
IV - Alvará de Construção (Licenciamento da Obra);  
V - Alinhamento e nivelamento para construção.  
§ 1º - A aprovação e licenciamento da obra de que tratam os itens III e IV 
poderão ser requeridos simultaneamente, desde que os projetos estejam de 
acordo com todas as exigências deste  
Código. § 2º - Incluem-se, no disposto neste artigo, todas as obras do Poder 
Público, tendo seu exame preferência sobre quaisquer pedidos. 

 

É importante ressaltar no Artigo 14 acima, considerações sobre a Consulta 

prévia de viabilidade: 

 

SEÇÃO I DA CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE  
Art. 15 Antes de solicitar aprovação do projeto o requerente deverá efetivar 
a Consulta Prévia de Viabilidade através do preenchimento de formulário 
próprio cedido pela Municipalidade.  
§ 1º - Ao requerente, cabe fazer as seguintes indicações por ocasião do 
requerimento de consulta prévia:  
I - Título de propriedade do imóvel;  
II - Nome e endereço do interessado;  
III - Endereço da obra (logradouro, quadra, lote, bairro); IV - Croqui de 
situação do lote;  
V - Indicação fiscal ou inscrição imobiliária do imóvel. 
 § 2º - À Municipalidade, em resposta ao pedido de consulta prévia, cabe 
apontar por escrito das normas urbanísticas incidentes sobre o lote (zona, 
taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, número máximo de 
pavimentos permitidos, recuos e afastamentos mínimos).  
§ 3º - A Consulta Prévia de Viabilidade deverá ser respondida num prazo 
máximo de 8 (oito) dias úteis.  
§ 4º - A Consulta Prévia terá validade de 180 dias. 

 

E de extrema importância para a finalidade desse projeto, são as informações 

contidas na Seção II, onde se trata de projeto arquitetônico, e as formas de 

apresentação segundo a regulamentação do município:  
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SEÇÃO II DA ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
Art. 16 A partir das informações prestadas pela Municipalidade na Consulta 
Prévia de Viabilidade, o requerente deverá solicitar a análise do Projeto 
Arquitetônico, mediante requerimento e apresentação de 01 (uma) via 
impressa das Plantas e documentos exigidos nos incisos III, IV, V, VI, VII e 
VIII do Art. 17.  
Art. 17 Após análise do Projeto Arquitetônico, o requerente apresentará o 
Projeto Arquitetônico Definitivo em 3 (três) vias composto e acompanhado 
de: I - Requerimento solicitando a aprovação do Projeto Definitivo, assinado 
pelo proprietário ou representante legal;  
II - Documento de solicitação do Alvará de Construção preenchido;  
III - Quadro Estatístico nas plantas, onde constará: a) para edificações em 
geral: loteamento, nº do lote, nº da quadra, bairro, área do lote, área de 
construção por unidade, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, 
taxa de permeabilidade, zona de ocupação; b) para edificações 
multifamiliares, além dos requisitos do item anterior, acrescentar ao quadro 
planilha de constituição de condomínio (estatística das áreas comuns e 
privativas). 9/80 LeisMunicipais.com.br - Lei Complementar 59/2008  
IV - Planta de situação/locação na escala 1:500 (um para quinhentos) ou 
maior, onde constarão: a) orientação norte (Verdadeiro ou Magnético); b) 
indicação do lote na quadra (amarração com a respectiva distância a uma 
esquina); c) dimensões do lote e indicação dos confrontantes; d) entrada de 
veículos; e) posição do posteamento em relação ao lote; f) projeção da 
edificação ou edificações dentro do lote, localizando rios, mananciais, 
córregos ou outros elementos que possam orientar a decisão das 
autoridades competentes; g) posição da edificação ou edificações em 
relação às linhas divisórias do lote (afastamentos) e a outras construções 
nele existente.  
V - (Vetado) a) as dimensões e áreas de todos os compartimentos, inclusive 
dimensões dos vãos de iluminação, garagens e áreas de estacionamento; 
b) destinação ou finalidade de cada compartimento, bem como outras 
informações necessárias à perfeita compreensão do projeto; c) indicação 
das espessuras das paredes, além de dimensões internas e externas totais 
da obra; d) indicação dos cortes longitudinais e transversais;  
VI - Cortes longitudinais e transversais na mesma escala da planta baixa, 
com a indicação dos elementos necessários ao perfeito entendimento do 
projeto, tais como: pé direito, cotas de nível, alturas das janelas, peitoris e 
perfis do telhado, observando que, no mínimo, um dos cortes passe pelo 
banheiro, cozinha e circulação vertical (se houver);  
VII - Planta de cobertura, com indicação dos caimentos na escala que se 
fizer necessária para compreensão do projeto, a qual poderá ser elaborada 
conjuntamente com a planta de situação/locação;  
VIII - Elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na mesma 
escala da planta baixa;  
IX - Projetos complementares, quando necessários, conforme o disposto no 
Art. 19;  
X - Matrícula atualizada do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
e Hipotecas desta Comarca, e se for o caso, também a autorização para 
construção firmada pelo proprietário e usufrutuário quando houver.  
§ 1º - Em todas as peças gráficas dos itens IV, V, VI, VII e VIII deverão 
constar as especificações dos materiais utilizados.  
§ 2º - A escala não dispensará a indicação de cotas que prevalecerão no 
caso de divergência com as medidas tomadas no desenho e havendo 
divergência entre a soma das cotas parciais e total, prevalecerá a cota total.  
§ 3º - Nos casos de projetos para construção de edificações de grandes 
proporções, as escalas mencionadas poderão ser alteradas devendo, 
contudo, ser consultado previamente o órgão competente da 
Municipalidade.  
§ 4º - Todas as pranchas relacionadas nos itens anteriores deverão ser 
apresentadas em 3 (três) vias, uma das quais será arquivada no órgão 
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competente da municipalidade e as outras serão devolvidas ao requerente 
após a aprovação, contendo em todas as folhas os carimbos de aprovação 
e as rubricas dos técnicos encarregados.  
§ 5º - O Projeto de uma construção será examinado em função de sua 
utilização lógica e não apenas pela sua denominação em planta.  
§ 6º - A análise do Projeto Arquitetônico deverá ser efetuada num prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis.  
Art. 18 As edificações para habitações populares poderão utilizar projeto 
padrão disponível na Municipalidade, ficando sujeitas ao atendimento no 
disposto em regulamento específico a ser normatizado pelo município. 

 

2.1.8 Acessibilidade 

 

 Por ser uma preocupação, e um problema observado na empresa, a 

acessibilidade deverá ser garantida no projeto final, por isso cabe à reflexão sobre 

as normas a serem utilizadas.  

Um projeto arquitetônico no que refere as suas dimensões e representações 

gráficas para construção, necessita adequar-se a normas de acessibilidade a 

pessoas com deficiência (PCD), é o que regulamenta é a NBR 9050 (ABNT, 2004), 

que tem como objetivos: 

 

1.1 Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 
observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 
acessibilidade.  
1.2 No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram 
consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção do 
ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como: próteses, 
aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas 
assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar as 
necessidades individuais.  
1.3 Esta Norma visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, 
independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 
percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, 
edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos.  
1.3.1 Todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos 
que vierem a ser projetados, construídos, montados ou implantados, bem 
como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, 
devem atender ao disposto nesta Norma para serem considerados 
acessíveis.  
1.3.2 Edificações e equipamentos urbanos que venham a ser reformados 
devem ser tornados acessíveis. Em reformas parciais, a parte reformada 
deve ser tornada acessível.  
1.3.3 As edificações residenciais multifamiliares, condomínios e conjuntos 
habitacionais devem ser acessíveis em suas áreas de uso comum, sendo 
facultativa a aplicação do disposto nesta Norma em edificações 
unifamiliares. As unidades autônomas acessíveis devem ser localizadas em 
rota acessível.  
1.3.4 As entradas e áreas de serviço ou de acesso restrito, tais como casas 
de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico etc., não necessitam ser 
acessíveis. 
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O projeto arquitetônico que nascerá de todas as informações aqui reunidas 

será embasado também levando em conta as diretrizes dessa norma apresentada 

acima. 

 

2.1.9 Prevenção Contra Incêndios 

 

Mesmo não sendo o foco deste trabalho apresentar um projeto completo de 

Preventivo de Incêndio, que se trata de um projeto complementar, é necessário que 

algumas representações gráficas no projeto arquitetônico convirjam para este fim. 

Sendo assim é necessário apontar normas específicas do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar de Santa Catarina. 

O Decreto Estadual nº 4.909, de 18 Out 1994 – IN001 – Corpo de Bombeiros 

de Santa Catarina - Normas De Segurança Contra Incêndios contém todas as 

diretrizes de preventivo de incêndio em edificações. É importante ressaltar as 

seguintes normas para edificações comerciais: 

 

Art. 16 - Nas edificações COMERCIAIS:  
 
I - Com área superior a 50 m2 ou com carga de fogo igual ou superior a 25 
kg/m2, deverão dispor de Proteção por Extintores;  
II - Com 4 ou mais pavimentos ou área total construída igual ou superior a 
750 m2, será exigido Sistema Hidráulico Preventivo;  
III - Independente da altura ou da área total construída, quando funcionarem 
instalações que utilizem aparelho técnico de queima, será exigido Gás 
Centralizado;  
IV - Serão exigidas Saídas de Emergência;  
V - Com área construída igual ou superior a 200 m2, desde que não existam 
saídas e/ou aberturas dando diretamente para o exterior, será exigida a 
instalação de Iluminação de Emergência;  
VI - Com 4 ou mais pavimentos ou área total construída igual ou superior a 
750 m2, será exigida proteção por Para-raios;  
VII - Com área igual ou superior a 750m2, deverão dispor de Sistema de 
Alarme, Sinalização para Abandono de Local e Iluminação de Emergência 
nos ambientes, nas áreas de circulação e nas saídas de emergência;  
VIII - Com mais de 20 m de altura deverão dispor de pontos para 
Ancoragem de Cabos;  
IX - Que se destinarem ao armazenamento, manipulação e manutenção de 
recipientes de GLP ficam sujeitas, ainda às determinações em capítulos 
específicos;  
X - Destinadas à distribuição, abastecimento ou venda a varejo de 
combustíveis e de lubrificantes para qualquer fim, ficam sujeitas a outras 
determinações especificadas em capítulo próprio. 

  

Levando em conta esse projeto ter objetivo comercial, mas dentro de um pátio 

industrial, é válido apresentar a seguinte conceituação: 
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Art. 17 – Nas edificações INDUSTRIAIS:  
 
I – Independente do número de pavimentos ou da área total construída, 
será exigido Sistema Preventivo por Extintores;  
II - O Sistema Hidráulico será obrigatório para instalações com 750 m2 ou 
mais e serão estabelecidos conforme as especificações das presentes 
normas;  
III - Que façam uso de aparelhos técnicos de queima deverão dispor de Gás 
Centralizado;  
IV - Com mais de 750 m2 de área total construída será exigido: Sistema de 
Iluminação e Emergência; Sinalização que auxilie o Abandono de Local; e 
Sistema de Alarme;  
V - Com 4 ou mais pavimentos ou área superior a 750 m 2, será exigida 
proteção por Para-raios;  
VI - Setores que apresentam manipulação e/ou guarda de produtos 
formadores de gases explosivos, deverão ter as máquinas e outros 
equipamentos geradores de carga eletrostáticas devidamente aterrados; 
deverão ter também as instalações elétricas à prova de explosão;  
VII - Com mais de um pavimento ou área total construída igual ou superior a 
750 m2, deverão dispor de paredes Corta-Fogo, desde que a carga incêndio 
média seja superior a 120 kg/m2.  
VIII - Serão exigidas Saídas de Emergência;  
IX - Com mais de 20m de altura deverão dispor de pontos para Ancoragem 
de Cabos.  

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Como mostrado anteriormente as etapas para elaboração de um projeto 

arquitetônico segundo o DEINFRA são: 

a) Levantamento de Dados;  

b) Programa de Necessidades;  

c) Estudo de Viabilidade; 

d) Partido Arquitetônico; 

e) Estudo Preliminar;  

f) Anteprojeto; 

g) Projeto Executivo. 

 

O projeto arquitetônico para a BRF seguiu as diretrizes das etapas listadas 

acima. Cada uma delas trouxe diversas informações que foram determinantes para 

as tomadas de decisões na última parte que é o Projeto Executivo.  

Esse projeto final de plantas e memoriais é o que finaliza nosso trabalho e 

garante com exatidão nosso Objetivo Específico. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Levantamento de Dados 

 

2.3.1.1 Análise do terreno 

 

O terreno onde será implantado o edifício administrativo fica dentro do pátio 

da Unidade da BRF Videira, na Rua XV de Novembro, nº 100. Abaixo temos uma 

planta de situação da BRF Videira: 

 
Figura 1 - Planta de Situação do Parque Fabril BRF Videira 

 
Fonte: Acervo do departamento de Projetos e Obras BRF Videira (2015). 

 
 

Para melhor visualização do terreno de implantação, foi aumentado o 

destaque para o terreno, já com as medidas estabelecidas, segue abaixo: 
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Figura 2 - Terreno escolhido para edificação. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Abaixo, um detalhe do terreno em imagem real: 

 

Figura 3 - Terreno escolhido para edificação (imagem real) 

 
Fonte: Google maps (2016). 

 

O terreno eleito possui uma superfície total de 4850,56 m². Serão adotados os 

sentidos da edificação conforme desenho anterior, com face voltada para 

NORDESTE, à margem de rua vicinal sem nome dentro do pátio da empresa.  
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O terreno tem forma regular e topografia pouco acentuada, caracterizando um 

lote plano e de pronto acesso para construção. A seguir fotos do terreno: 

 

Figura 4 - Terreno escolhido para edificação, mostrando rua vicinal. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5 - Terreno escolhido para edificação, mostrando rua vicinal 

 
Fonte: O próprio Autor. 

 

É sabido que o terreno possui interferências elétricas, tais como rede de alta 

tensão passando por dentro do terreno. Relatado o fato para o setor de Manutenção 

elétrica da unidade Videira, foi informado que tais postes podem ser deslocados sem 

menores problemas. Sendo assim o terreno é considerado pela própria empresa, útil 

para construção. 
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2.3.1.2 Viabilidade do terreno 

 

A Lei Complementar Nº 059/08, (Videira, 2008) dispõe sobre normas de 

polícia administrativa relativa às edificações no Município de Videira, Estado de 

Santa Catarina - Código de Edificações. E cita no capítulo II - Dos Atos 

Administrativos e Técnicos, Seção I - Da consulta prévia de viabilidade, o seguinte: 

 

Art. 15 Antes de solicitar aprovação do projeto o requerente deverá efetivar a 
Consulta Prévia de Viabilidade através do preenchimento de formulário 
próprio cedido pela Municipalidade. §1º - Ao requerente, cabe fazer as 
seguintes indicações por ocasião do requerimento de consulta prévia: I. Título 
de propriedade do imóvel; II. Nome e endereço do interessado; III. Endereço 
da obra (logradouro, quadra, lote, bairro); IV. Croqui de situação do lote; V. 
Indicação fiscal ou inscrição imobiliária do imóvel. §2º - À Municipalidade, em 
resposta ao pedido de consulta prévia, cabe apontar por escrito das normas 
urbanísticas incidentes sobre o lote (zona, taxa de ocupação, coeficiente de 
aproveitamento, número máximo de pavimentos permitidos, recuos e 
afastamentos mínimos). §3º - A Consulta Prévia de Viabilidade deverá ser 
respondida num prazo máximo de 8 (oito) dias úteis. §4º - A Consulta Prévia 
terá validade de 180 dias.  

 

Foi feita uma consulta prévia de construção acerca do terreno, com formulário 

preenchido (Anexo A) e conjunto uma cópia autenticada da inscrição imobiliária do 

imóvel (Anexo B), protocolada no dia 25/04/2016, com destino ao Setor de 

Planejamentos e Obras do município de Videira. A prefeitura devolveu o documento, 

preenchido como é mostrado no “Anexo C’’.  

Para obter o Alvará de Licença para construção, a Prefeitura exige os 

seguintes: Projeto Arquitetônico, Projeto Hidro Sanitário, Projeto Elétrico, Projeto 

Preventivo Contra Incêndio (Aprovado pelo Corpo de Bombeiros) e Projeto 

Estrutural. 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar apenas o Projeto Arquitetônico, 

sendo focado neste fim todas as informações aqui representadas. Ele será a base, 

para todos os outros projetos complementares. 

 

2.3.2 Programa de Necessidades 

 

O edifício comercial reunirá todo o centro administrativo-operacional da 

unidade BRF Videira, que é dividido em vários setores. Foi feito um levantamento de 

setores e número de colaboradores, como mostra a tabela geral a seguir: 



32 
 

Tabela 1 - Relação do número de funcionários por setor 
 

SETOR Nº FUNCIONÁRIOS 

1. Gerência Unidade 3 

2. Atração de Pessoal 4 

3. Arquivo Morto 4 

4. Célula de Saída 6 

5. Segurança do Trabalho 16 

6. Célula de Entrada 14 

7. Departamento Pessoal 15 

8. Recursos Humanos 15 

9. Obras e Projetos 17 

10. Controle Administrativo 19 

                                             TOTAL                                    113 

 
Fonte: Departamento Pessoal BRF Unidade Videira (2016). 

 
 

A Gerência da Unidade é composta pelo Gerente Geral Administrativo e sua 

respectiva secretaria, sendo este a figura maior dentro da empresa, cabendo a ele a 

responsabilidade da manutenção de toda a engrenagem que garante o andamento 

correto de todas as atividades dentro da unidade. É o gestor principal de todos os 

gerentes de processo, recebendo os relatórios e delegando demandas de caráter 

global. É o representante máximo dentro da unidade e responde as estâncias 

maiores. 

O departamento de Atração de Pessoal é responsável pelo recrutamento e 

seleção de candidatos as vagas disponíveis dentro da unidade. Sendo esse um 

departamento de funções gerais em empresas de grande porte.  

O Arquivo Morto é o departamento que armazena documentos de frequência 

muito baixa de uso, consulta ou referência. Mas mesmo assim é extremamente 

importante, pois se tratam de arquivos significantes que são guardados, organizados 

e documentados. 

O setor Célula de Saída é responsável pela atividade de emitir notas das 

mercadorias internas da empresa para venda externa. Todos os produtos são 

escoados para o mercado nacional e internacional através desse departamento. 
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Já a Célula de Entrada é responsável por receber notas de terceiros, sejam 

de mercadorias ou serviços, destinando materiais ou fornecedores para cada setor 

dentro da fábrica. 

O setor de Segurança do Trabalho compõe-se de uma equipe multidisciplinar 

composta por Técnicos de Segurança do Trabalho, Engenheiros de Segurança do 

Trabalho, Médico do Trabalho e Enfermeiros do Trabalho. Estes profissionais 

formam o chamado SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho. O objetivo geral é a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 

com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

Recursos humanos é o departamento que escolhe as pessoas certas para os 

lugares certos da empresa, treina as habilidades necessárias, desenvolve planos de 

carreira, determina salários e bonificações, desenvolve programas de incentivo, 

propõe negociações para amenizar conflitos, prepara o pessoal para a 

aposentadoria, entre outros. 

O setor de Obras e Projetos é responsável por todo o mecanismo dentro da 

fábrica. É composto por profissionais de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e 

Controle e Automação. Têm por funções principais o gerenciamento de projetos, 

lidando diretamente com fornecedores e promovendo a manutenção e 

desenvolvimento de equipamentos e patrimônios da empresa.  

Controle administrativo é responsável pela curadoria do patrimônio da fábrica, 

da análise de custos, de fornecedores internos, da formulação de relatórios para a 

gerência, bem como o agrupamento dos indicadores da fábrica, apontando metas e 

objetivos necessários para o melhor andamento dos trabalhos. 

 

2.3.3 Estudo de Viabilidade 

 

O DEINFRA em suas Instruções para elaboração de projetos arquitetônicos 

de Edificação define a etapa de Estudo de viabilidade da seguinte forma: ‘’Consiste 

na elaboração de análises e avaliações para seleção e recomendação de 

alternativas de concepção da edificação, seus limites, seus elementos, instalações e 

componentes’’. 
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Para elaborar a concepção da edificação é necessário indicar pontos acerca 

das normas do município em função do Zoneamento. A Lei Complementar Nº 56/07, 

de 14 de dezembro de 2007 define Zoneamento como: 

 

Zoneamento é a divisão da área do Perímetro Urbano da Sede do Município 
em zonas de usos diversificados, para as quais são definidos os usos e os 
parâmetros de ocupação do solo, visando ordenar o crescimento da cidade 
seguindo critérios urbanísticos e ambientais. 

 

  A área do perímetro urbano da sede do Município, conforme mapa de 

zoneamento anexo à lei fica subdividida nas seguintes zonas: 

 

I. Zona Central (ZC); 
II. Zona Residencial 1 - Baixa Densidade (ZR1); 
III. Zona Residencial 2 - Média Densidade (ZR2); 
IV. Zona Residencial 3 - Alta Densidade (ZR3); 
V. Zona de Serviços (ZS); 
VI. Zona de Serviços e Indústrias (ZSI); 
VII. Zona Industrial (ZI); 
VIII. Zona de Proteção Ambiental (ZPA); 
IX. Zona de Expansão; 
 X - Zona Cultural. 

 

Pelo caráter da empresa, e pela consulta prévia respondida pela prefeitura, o 

pátio da BRF Videira encontra-se na ZI (Zona Industrial) que é definida por: 

 

A Zona Industrial (ZI) é caracterizada por áreas destinadas prioritariamente 
à implantação de atividades industriais que, por seu porte ou natureza, 
exijam confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego 
pesado ou intenso. 

 

Definida a Zona que a BRF se encontra é importante entender que a zona em 

si possui determinações claras que devem ser seguidas, como ressalta o Art. 28 do 

Capítulo IV da mesma Lei, sobre a Ocupação do Solo que é a maneira como a 

edificação ocupa o lote, em função dos índices urbanísticos. Seriam eles: 

 

I. Recuo mínimo do alinhamento predial: menor distância entre a edificação 
e a divisa frontal do lote; 
II. Afastamento das divisas: menor distância entre a edificação e as divisas 
laterais e de fundos do lote; 
III. Lote mínimo: dimensão mínima do lote para fins de parcelamento do 
solo; 
IV. Testada mínima: dimensão mínima da testada do lote para fins de 
parcelamento do solo; 
V. Profundidade mínima: dimensão mínima da profundidade média do lote, 
para fins de parcelamento do solo; 



35 
 

VI. Taxa de ocupação: percentual expresso pela relação entre a área da 
edificação e a área do lote; 
VII. Taxa de Permeabilidade: percentual do lote que deverá permanecer 
permeável; 
VIII. Coeficiente de aproveitamento mínimo: valor numérico que deve ser 
multiplicado pela área do terreno para se obter a área mínima a construir, 
no caso de notificação pelo poder público, para o imóvel não ser 
caracterizado como sub-utilizado; 
IX. Coeficiente de aproveitamento básico: valor numérico que deve ser 
multiplicado pela área do terreno para se obter a área a construir; 
X. Coeficiente de aproveitamento máximo: valor numérico que deve ser 
multiplicado pela área do terreno para se obter a área máxima a ser 
acrescida na construção no caso de compra ou troca de potencial 
construtivo. 

 

 Para a zona que a edificação se encontra temos então definidas pela própria 

lei as seguintes recomendações: 

- Recuo mínimo do alinhamento predial de 6 metros, definido pela rua vicinal dentro 

da unidade como mostrado anteriormente; 

- Afastamento das divisas: Sem aberturas – Térreo e 1º Pavimento = 0 metros / Com 

Abertura e demais pavimentos = 1 metro; 

- Lote Mínimo: 1000 m², sendo o terreno escolhido maior, assim está dentro da 

legalidade; 

- Testada mínima: 20 metros; 

- Profundidade mínima: 40 metros; 

- Taxa de Ocupação máxima: 75%; 

- Taxa de Permeabilidade mínima: 25%;  

- Coeficiente de Aproveitamento: 2,  

 

2.3.4 Partido Arquitetônico 

 

O presente projeto destina-se a instalação da maioria dos setores 

administrativos da unidade BRF Videira. A edificação será toda de alvenaria e terá 

três pavimentos e um estacionamento externo. Possuirá salas comerciais 

dependendo a demanda e tamanho de cada setor, salas de reunião, auditórios, 

instalações sanitárias, e setor de tamanho necessário a instalação do arquivo morto 

da unidade. 

A premissa básica é de criar uma linguagem moderna, inovadora, e ao 

mesmo tempo funcional e confortável. Serão observadas as condições climáticas da 

região, para o melhor aproveitamento da energia solar, ventos e das águas pluviais. 
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A otimização dos espaços, a forma e o conforto dos ambientes, pretendem contribuir 

com o desenvolvimento intelectual e produtivo dos colaboradores da empresa. 

Usufruindo para tanto de todos os métodos construtivos atuais. 

A configuração adotada será da arquitetura contemporânea e respeitando as 

normas e padrões dos edifícios já existentes na fábrica, assim evitando ao máximo 

contrastes visuais. 

No pavimento térreo constarão as áreas onde o atendimento ao público é 

mais intenso, sendo eles: Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Célula de 

Entrada, Célula de Saída, Atração de Pessoal. No primeiro pavimento as áreas de 

teor mais técnico: Segurança do Trabalho, Obras e Projetos, Controle 

Administrativo.  

No segundo pavimento, um setor com menor fluxo de pessoas, ficarão a 

Gerência da Unidade e o Arquivo Morto. 

Todos os pavimentos possuirão instalações sanitárias e espaços necessários 

para o bem-estar dos funcionários, como por exemplo, copa e cozinha.  

Sobre a laje superior, ficarão destinados em um espaço elevado reservatórios 

de água e condensadores de ar condicionado. Todo o prédio terá acessibilidade 

garantida a pessoas com deficiência. Abaixo uma imagem de desenho original de 

início do pensamento do primeiro pavimento. 

 

2.3.5 Estudo Preliminar 

 

 Segue representação inicial do projeto edificado, bem como a distribuição de 

setores por pavimento. Foi demonstrado através de desenho setorizado por 

diagrama de bolhas, como cita Veloso (2014): 

 

Um diagrama de bolhas é uma técnica gráfica adotada pelos arquitetos e 
engenheiros para investigar o edifício como uma rede de elementos 
funcionais. Usualmente, espaços destinados às atividades previstas no 
programa são representados como bolhas, sujas medidas podem indicar sua 
área e insinuar sua forma preterida. As diversas bolhas são conectadas por 
linhas que podem indicar propriedades como acessibilidade, conexão visual, 
ou adjacência. 
 
 

  Assim, facilita a observação e a locação de cada departamento através dos 

pavimentos, bem como a posição de sanitários, escada e elevador: 
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Figura 6 - Digrama de Bolhas – Pavimento Térreo 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 7 - Digrama de Bolhas – Primeiro Pavimento 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 8 - Digrama de Bolhas – Setores Segundo Pavimento 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

2.3.6 Anteprojeto  

 

 Segue representação básica de elementos de vedação, bem como local de 

estacionamento e rampa de PCD. A premissa dessa representação é tornar 

singulares os materiais e representações para os demais pavimentos: 
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Figura 9 – Sistemas de Vedação, Rampa, Entrada e Estacionamento do Edifício 
 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Segue também rascunho de desenho de fachada, com volumetria prévia da 

edificação, com detalhes construtivos: 

 
Figura 10 - Rascunho volumetria do edifício 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.7 Projeto Executivo 

 

Aqui se encerra nosso projeto. Todas as informações recolhidas até aqui são 

materializadas nas pranchas do projeto seguinte. Aqui consta todo o projeto 

arquitetônico, que é o objetivo desse trabalho, bem como o memorial descritivo da 

construção. 

Para as impressões apresentadas a seguir, levam-se em conta as diretrizes 

da NBR 6492 (ABNT, 1994) – Representações de projetos de arquitetura, que 
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objetiva as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de 

arquitetura, visando a sua boa compreensão. 

No projeto constam: 

1. Planta de Situação e localização Parque Fabril; 

2. Planta de Situação e localização do Terreno; 

3. Planta Baixa do Pavimento Térreo; 

4. Planta Baixa do Primeiro Pavimento; 

5. Planta Baixa do Segundo Pavimento; 

6. Planta de Cobertura; 

7. Cortes; 

8. Fachadas; 

9. Memorial Descritivo de Construção. 

10. Perspectivas Externas e Internas 

 

 O software de desenho usado foi o Autodesk Autocad Architecture. O formato 

de papel usado foi da série A, tamanho A1 e impresso em papel opaco sulfite. 

 Todas as plantas contêm selos/carimbos de indicação da empresa, do cliente, 

o título de cada desenho, numeração, escalas, datas e o nome do profissional de 

autoria dos projetos.  

 A seguir é mostrado cada desenho em formato de figura, sem escala. O 

projeto real e seu respectivo memorial descritivo constam nos Apêndices A e B, 

respectivamente. 
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2.3.7.1 Planta de situação e localização Parque Fabril 

 

Figura 11 - Planta de Situação e localização Parque Fabril 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.2 Planta de situação e localização do terreno 

 

Figura 12 - Planta de Situação e localização do Terreno 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.3 Planta baixa do pavimento térreo 

 

Figura 13 - Planta Baixa do Pavimento Térreo 
 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.4 Planta baixa do primeiro pavimento 

 

Figura 14 - Planta Baixa do Primeiro Pavimento 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.5 Planta baixa do segundo pavimento 

 

Figura 15 - Planta Baixa do Segundo Pavimento 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.6 Planta Baixa de Cobertura 

 

Figura 16 - Planta Baixa de Cobertura 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.7 Corte AA’ e Fachada Frontal 

 

Figura 17 - Corte AA’ e Fachada Frontal 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 



50 
 
2.3.7.8 Corte BB’ e Fachada lateral 

 

Figura 18 - Corte BB’ e Fachada Lateral 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

 

 



51 
 
2.3.7.9 Perspectiva externa 1 

 

Figura 19 - Perspectiva Externa 1 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.7.10 Perspectiva externa 2 

 

Figura 20 - Perspectiva Externa 2 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.11 Perspectiva externa 3 

  

Figura 21 - Perspectiva Externa 3 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.7.12 Perspectiva interna 1 

  

Figura 22 - Perspectiva Interna 1 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.7.13 Perspectiva interna 2 

  

Figura 23 - Perspectiva Interna 2 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

2.3.7.14 Perspectiva interna 3 

  

Figura 24 - Perspectiva Interna 3 

 
Fonte: O próprio autor. 
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 3. CONCLUSÃO 

 

A BRF teve sua história apresentada aqui, e ficou claro como ela necessita 

desse novo espaço dentro de seu parque fabril. Toda sua magnitude necessita de 

um empreendimento que transmita toda sua pujança, e é isso que estamos 

buscando com esse projeto. Sua trajetória é reflexo dos esforços de todos os 

colaboradores, e é neles que cada informação aqui foi pensada.  

Desde o terreno, os departamentos que farão parte, os colaboradores e cada 

atividade desempenhada no edifício foram perfis delimitadores para a construção 

planejada. Espero que a entrega desse trabalho, tenha facilitado e ajudado a 

empresa a dinamizar processos e facilitar a comunhão entre setores. Assim os 

processos burocráticos, presentes em todas as empresas brasileiras, serão ao 

menos amenizados na BRF com a facilidade de troca imediata entre setores.   

O projeto apresentado é fruto de uma pesquisa detalhada de vários fatores e 

informações que nos deram confiança para a tomada de decisões. Entender, 

bibliograficamente, as definições de projeto e arquitetura, bem como a definição de 

projeto arquitetônico e mais ainda a reunião pertinentes do Plano Diretor de Videira, 

nos deram a consciência e a dimensão real de tudo que era necessário para 

desenvolver um projeto de tal magnitude. 

Assim culminou na escolha do terreno, na definição de quem seriam os usuários 

do edifício elencados por cada setor, e suas determinadas atividades, para assim 

projetar cada espaço especificamente para a área de atuação. 

Esse projeto cumpre a ideia do seu objetivo geral e traz um norte inovador para 

a empresa, que como foi visto na reunião de informações, carece de um espaço 

onde os processos sejam dinamizados e que a distância entre setores não seja mais 

um problema. Dessa forma o trabalho conclui-se com certeza de esforço bem 

direcionado, com intuído de colaborar com esta gigante empresa. 
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ANEXO A – Consulta Prévia de Construção. 
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ANEXO B - Cópia Autenticada da Inscrição Imobiliária do Imóvel. 
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ANEXO C – Consulta Prévia de Construção Devolvida pela Prefeitura Municipal 
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APÊNDICE A – Projeto Arquitetônico. 
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APÊNDICE B – Memorial Descritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


