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ESTUDO DE OCUPAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM
BOTÂNICO DA UFMG
INTRODUÇÃO:
O Estudo consiste na elaboração de um Plano Diretor para a Unidade, visando o planejamento de
intervenções futuras, além do atendimento demanda imediata de proposta para captação de
recursos para guarda e manutenção dos acervos, junto ao Ministério Público e ao IPHAN.
Propõe-se a construção de novos espaços para acervo e exposições, além da requalificação
de outros existentes assim como a adaptação das vias e acessos aos edifícios para pessoas
portadoras de necessidades especiais.
O PROJETO
- A requalificação e ocupação dos espaços do Museu de História Natural e Jardim Botânico
da UFMG se fundamenta nos seguintes princípios:
- A implantação de novas edificações e clareiras ou áreas com o menor numero de árvores de
modo a preservar a arborização existente.
- Sistemas construtivos de rapida execução, com superestrutura dos espaços com alto grau de
flexibilidade, em alvenaria estrutural e/ou estrutura pré fabricada em concreto e estruturas
metálicas.
- Adoção de sistemas leves de vedações e divisões internas, a fim de viabilizar a
reorganização de dos espaços conforme as demandas ao longo da vida do edifício com o
menor impacto possível nas atividades instaladas;
- Uso de estratégias de projeto que ampliem o desempenho ambiental e acabamentos,
reduzindo desperdícios e resultando em maior qualidade construtiva do eficientização
energética da edificação tanto na sua construção como no uso em atendimento aos
requisitos de sustentabilidade ambiental determinados pela Instrução Normativa 01 do
Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, e da ampliação da vida útil da edificação
devido à flexibilidade.

NOVAS EDIFICAÇÕES
- DATAPLANT
o Novo edifício projetado para o banco de dados e amostras de plantas aromáticas,
medicinais e tóxicas da UFMG foi implantado onde atualmente existem duas edificações já
pertencentes a esse centro especializado, que porém nao atendem adequadamente as
demandas de condicionamento e tratamento do acervo existente, nem propicia condições
de pesquisas adequadas.O novo edifício possui uma área de 300 m2 distribuido em dois
pavimentos, concebidos em estrutura mista (alvenaria estrutural e vigamento metálico,
afim de propiciar espaços internos livres de interferencias de pilasres conformando assim
um espaço multiplo e flexível que atenderá as demandas de armazenamento das amostras
e laboratório de pesquisa.
- SEMENTEIRA
Bloco de suporte a produção de mudas do MHJB da UFMG, possui área de 160m2,
distribuídos em um pavimentos e conta com almoxarifado, escritório, laborátorio refeitório
e vestiários.
foi projetado usando o princípio de estrutura mista, alvenaria estrutural e vigas metálicas.
- NOVOS SANITÁRIOS
o bloco com novos sanitários foi projetado para atender a demanda de espaços mais
qualificados para esse uso, visando melhor atender aos visitantes. Foi implantado entre os
edifícios hoje destinados a arte e educação e a exposição da temporária da mineralogia,
possui uma área de 66m2, e conta com sanitários masculino, feminino, (ambos com
cabines para PNE), fraldário, bebedouros e DML.
- ACERVO DA ARQUEOLOGIA HISTÓRICA E PRÉ-HISTÓRICA
Implantado na clareira presente na antiga baia, o projeto para o edifício possui área de 1248
m2 subdividido em 3 edifícios estruturalmente independentes de dois pavimento cada
conectados entre si por dois blocos de infraestrutura banheiros, circulação vertical, DML.
foram projetados em sistema misto de alvenaria estrutural e vigamento em perfil metalico e
por serem estruturalmente independentes possibilitam a construção de cada edifício em
etapas diferentes.
- NOVA ADMINISTRAÇÃO EXPAÇO EXPOSITIVO E ACERVO DO MUSEU
Essa nova edificação foi concebida para abrigar um grande espaço expositivo , assim como a
administração central e o acervo.
Implantada no campo de futebol próximo ao observatório, o conjunto de edificações foi

concebida em estrutura pré moldada em concreto, divididos em dois núcleos: um expositivo
com área de 1960 m2, distribuida em 3 andares com pé direito variado, visando atender a
diversos tipos de exposições , tornando -se um espaço versátil e outro núcleo de
administração, acervo técnico, lanchonete e loja com área de 1636 m2 distribuida em dois
pavimentos.
A solução arquitetônica busca aplicar elementos do sistema ambiental que vem orientando
a concepção dos projetos típicos da Universidade, fundamentado na adoção de construção
industrializada mista, sistema modular em concreto pré-fabricado, vigamento principal no
sentido longitudinal e lajes alveolares vencendo o vão transversal, complementado por
estruturas metálicas na passarela de ligação e nos núcleos laterais que concentram as
infraestruturas - circulações e instalações.
A concentração dos elementos mais determinados e permanentes - sanitários, elevadores,
escadas, salas técnicas, shaft's de instalações - nos núcleos laterais, permite a liberação total
dos pavimentos corridos da administração, do acervo a museologia e do bloco destinado as
exposições.
No edifício administrativo a organização dos espaços permite salas sempre aberturas para
iluminação direta. A existência apenas de vigas de bordo, permite distribuir instalações de
elétrica, lógica transversalmente, e amplia as possibilidades de subdivisão dos espaços.
O vão estrutural principal, de 7,00 x 10,00 metros, concilia a oferta de espaços amplos, sem
obstruções físicas, com a sobrecarga ampliada requerida para instalação eventual de peças
pesadas (600kg/m2).
A limitação da altura da maior edificação (exposições) a três pavimentos favorece ainda o
atendimento à legislação de prevenção e combate a incêndio. As rotas de fuga se
equacionam com duas escadas que geram percursos máximos de 31,50m.
No pavilhão de exposições a instalação de dois elevadores panorâmicos e uma escada
aberta externa prevê além da acessibilidade, a busca pela contemplação de outras visadas
da paisagem, principalmente na qualificação das escadas como acessos alternativos aos
usuários credenciados, o que reduz os deslocamentos verticais nos elevadores, sem no
entanto negar essa experiencias as pessoas com necessidades especiais.
A imagem final da edificação decorre dos materiais industrializados adotados, sempre
deixados aparentes: o concreto da superestrutura; o aço corten, a telha metálica que
reveste os blocos de circulações verticais, as esquadrias em alumínio anodizado natural com
vidro incolor; os reservatórios tubulares para reuso em aço patinável, acabamento oxidado;
as cores dos pisos autonivelantes contínuos, sem juntas, à base de uretano, diferenciando
áreas administrativas e museologia - cor laranja - e áreas expositivas- cor verde escuro.
As divisões internas, quando necessário controle de luz e estanqueidade do ambiente,
devem ser em drywall, nos corredores do um pavimentos do bloco administrativo quando
possível, devem ser em vidro temperado, transparente ou com película translúcida, para
ampliar a integração visual e a iluminação desse ambiente, o que se aplica também às
portas de acesso aos ambientes.

leves que funcionam como atenuadores de radiação solar direta, em alguns casos
integrados às varandas técnicas. Estas varandas técnicas projetadas além da estrutura e do
plano de vedação constituem elementos de sombreamento que permitem ainda a
conformação de um plano exterior com cabos de aço e vegetação tipo trepadeira,
constituindo uma envoltória verde para estas fachadas. Nas fachadas leste e oeste, com a
pior incidência solar, foram minimizadas as aberturas e localizados os núcleos de
infraestrutura que concentram espaços de uso temporário, como circulações verticais e
salas técnicas. Esse conjunto de espaços funciona como uma zona de amortecimento do
calor, reduzindo a transmissão de calor aos ambientes de trabalho.
Uma condição para garantir boa iluminação natural com consequente redução no consumo
de energia foi pensada através da adoção de duas estratégias de projeto. Em primeiro lugar
a utilização de aberturas mais generosas nas faces das áreas de trabalho voltadas para Sul e
para Norte. As aberturas para a face Norte, protegidas pelo plano solto de varandas
técnicas e atenuadores solares, têm problemas de ofuscamento minimizados. Para os
trechos das áreas de trabalho adjacentes à circulação, nos laboratórios, prevê-se a
possibilidade, quando o uso não impedir, de executar o plano de vedação dos laboratórios
com material translúcido - painéis em vidro temperado serigrafado ou com película jateada,
policarbonato, entre outros - de modo a reforçar a plena iluminação dos ambientes.
A edificação contará com um sistema de reuso e reaproveitamento de água. Toda a água de
chuva e as águas cinza, provenientes de esgoto que apresentarem possibilidade de
tratamento e reuso, deverão ser coletadas, tratadas e armazenadas para uso em fins não
potáveis no exterior do prédio, jardins e principalmente para serem reutilizadas nas
descargas do edifício. Além disso, serão utilizados sistemas de torneiras com aerador e
válvulas de descarga tipo “dual flush” para redução do consumo de água.
REQUALIFICAÇÕES
Alguns espaços deverão ser objetos de estudos especificos de reforma e reestruturações
conforme indicado na prancha 5. Também deverão ser desenvolvido projetos de
pavimentação das vias, conforme percursos na prancha 4 visando acessibilidade, além de
acessos adequados aos edifícios existentes, às estufas e ao jardim sensorial.
A requalificação das estufas de vidro é indicada, visando melhorar as condições de conforto
ambiental e acessibilidade para que o espaço possa ser novamente utilizado, com outra
finalidade.
Há também o antigo tanque de coleções de plantas aquáticas, desativado, onde propõe-se a
construção de um jardim.
Em relação as outras edificações deverão ser feitos projetos especificos de reforma para adequar
a situação dos edifícios aos usos propostos.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A proposta se baseia na utilização de elementos e sistemas de construção industrializada
(construção a seco). Com isso, além da redução do impacto ambiental gerado pelo consumo
da água numa obra deste porte, são minimizados os efeitos negativos do sistema de
esgotamento de obra, em que a água normalmente se associa a outros elementos como
areia e cimento causando danos ambientais e prejuízos financeiros. Os sistemas de
construção a seco garantem rapidez de montagem e um padrão de acabamento e
uniformidade dimensional muito acima daqueles encontrados num canteiro de obras
tradicional, baseado na construção artesanal. Isso se deve ao fato de os elementos
construtivos já chegarem ao canteiro beneficiados, restando apenas serem montados por
equipes especializadas, com mão-de-obra qualificada.
A adoção de um sistema estrutural misto reforça o caráter de eficiência ambiental do
edifício, já que esse sistema é capaz de atender às duas questões: padrão dimensional e
industrialização da obra, relativizadas nos dois contextos de uso diferenciados - os
pavimentos corridos de alta flexibilidade e os núcleos infraestruturais. Para a estrutura de
maiores vãos, que conforma os pavilhões, a estrutura em pré-moldado de concreto,
modulada, assegura grande regularidade dimensional, segurança estrutural e alta
resistência. Nos núcleos de infraestrutura e elementos leves, cuja complexidade geométrica
é maior, os sistemas pré-moldados gerariam peças excessivamente robustas e de difícil
montagem, enquanto o aço assegura uma montagem de elementos leves com menor peso,
maior agilidade e maior flexibilidade, principalmente em relação às aberturas para
passagens de instalações.
Importante aspecto para garantir a qualidade ambiental do edifício são os elementos
adotados para redução da absorção de radiação solar e consequente redução do consumo
de energia elétrica com sistemas de condicionamento de ar. O conjunto desses elementos é
conhecido com a “envoltória” do edifício e tem um peso muito alto em qualquer avaliação
de desempenho térmico ou processo de certificação ambiental. Caberá à envoltória do
prédio garantir sua inércia térmica, o que se traduz pela capacidade de, a um só tempo,
retardar e minimizar trocas térmicas interior-exterior. Para proteção das janelas, ao longo
das maiores fachadas voltadas para norte, foram criados painéis com elementos metálicos
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EXPANSÕES E REESTRUTURAÇÕES DO NÚCLEO 01 - CENTRAL
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ESCRITÓRIO

REFEIÇÕES

ALMOXARIFADO
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LABORATÓRIO

PLANTA DO TÉRREO
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A- SEMENTEIRA E VESTIÁRIOS- 160M2
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EDIFÍCIO EXISTENTE
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SANITÁRIO
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PERSPECTIVAS
B - SANITÁRIOS E FRALDÁRIO - 66M2
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ESTUDO DE OCUPAÇÃO / OUTUBRO 2013 / DPFP - UFMG / R01

10

PALACINHO

PALACINHO
A

A

B

B

B

B

A

A

IMAGENS

DML

DML

PLANTA DO TÉRREO

A.C

DML

DML

VARANDA
RECEPÇÃO
DE GRUPOS

PLANTA DO 2º PAVIMENTO

ANEXO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM CARTOGRAFIA HISTÓRICA
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IMAGEM
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ESTUDO DE OCUPAÇÃO / OUTUBRO 2013 / DPFP - UFMG / R02

12

PASSEIO

CERÂMICA
100m ²

I.S.M.

VESTÍGIOS
ORGÂNICOS
50m²

ESTUDOS
LÍTICOS
100m²

I.S.F.
DML

SHAFT

I.S.M.

I.S.F.

RACK

CIRCULAÇÃO

ACESSO 1

ACESSO 2

MANUSEIO E TRATAMENTO
ACERVO ARQUEOLOGIA
HITÓRICA
150m²

CIRCULAÇÃO COBERTA
ACESSO DE
PEDESTRES

SALA DE
AULA
30 ALUNOS
50m²

ARTE
RUPESTRE
50m²

SALA DE
AULA
30 ALUNOS
50m²

PÁTIO
DESCOBERTO
CARGA/DESCARGA

PLANTA DO TERREO

RU

A

ÁREA TÉCNICA/EQUIPAMENTOS

ACESSO
TÉCNICO
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I.S.M.

ACERVO ARQUEOLOGIA
150m²

COPA.
DML
I.S.

I.S.F.

RACK

ANTE
CAMARA

ANTE
CAMARA

CIRCULAÇÃO COBERTA

VAZIO

ACERVO ARQUEOLOGIA
HISTÓRICA
150m²

SHAFT

SHAFT

SHAFT

ACERVO
ARQUEOLOGIA
100m²

VARANDA TÉCNICA/EQUIPAMENTOS

ACERVO ARQUEOLOGIA
150m²

VARANDA TÉCNICA/EQUIPAMENTOS

PLANTA DO 2º PAVIMENTO

ÁREA TOTAL 1.603,00m²
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IMAGEM

NÚCLEO 04 - CAMPO DE FUTEBOL E OBSERVATÓRIO
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COPA
ADMINISTRAÇÃO

ACERVO

MUSEOLOGIA
JARDIM

ADMINISTRAÇÃO

LOJA

MANUTENÇÃO

LANCHONETE

ACERVO

COBERTURA

NÚCLEO HIDRAULICO
E CIRCULAÇÃO
EXPOSIÇÃO

RECEPÇÃO /
EXPOSIÇÃO ABERTA

EXPOSIÇÃO

PLANTA DO 2º PAVIMENTO

PLANTA DO TÉRREO

NOVA EDIFICAÇÃO

ÁREA TOTAL 3.342,16m²
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COBERTURA

COBERTURA

EXPOSIÇÃO

PLANTA DO 3º PAVIMENTO

NOVA EDIFICAÇÃO
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ÁREA TOTAL 3.342,16m²
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CORTE AA

CORTE BB
NOVA EDIFICAÇÃO SOBRE O CAMPO DE FUTEBOL
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IMAGENS
NOVA EDIFICAÇÃO SOBRE O CAMPO DE FUTEBOL
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