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RESUMO 

A pesquisa de mestrado procura evidenciar e contribuir para a importância da 

construção de espaços, com ênfase na urbanidade, a partir da criação de um projeto 

de arquitetura que integra e redesenha a malha urbana por meio da implantação de 

um edifício. O trabalho consiste no desenvolvimento do anteprojeto de arquitetura do 

Cais da Memória, um complexo arquitetônico para vivências afetivas com o ambiente 

de Natal, que se dariam por meio da ocupação e deslocamento pelo território da 

cidade por terra, água e ar, via um edifício de escala e espacialidade urbanas, com 

funções de centro de atividades culturais e estação intermodal do sistema de 

transporte público de passageiros. Implantado às margens do rio Potengi, entre o 

centro antigo tombado, o monumento da Pedra do Rosário e a comunidade AEIS 

Passo da Pátria, o projeto objetivou a valorização e integração dessas quatro áreas 

entrincheiradas e de grande valor simbólico e histórico para a cidade. O trabalho 

baseia-se e estabelece uma espinha dorsal a partir da estrutura curricular, dos 

conteúdos programáticos das disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN e bibliografia específica. Dividido 

em seis capítulos, a pesquisa se inicia no referencial teórico, extraindo as 

características espaciais para a proposta a partir do estudo de projetos antecedentes 

sobre o tema e, na sequência, estabelece a relação entre componentes e pré-

dimensionamento na programação arquitetônica. Na seguinte etapa dos 

condicionamentos de projeto, determina o universo de estudo (terreno), analisa 

normas e legislações, realiza coleta de dados, submete os esboços a avaliações 

climáticas e de ordem tectônica e determina o conceito da proposta. Por fim, projeta 

com o lugar, elaborando e dissecando a proposta a partir repertório estudado. Dessa 

maneira, a pesquisa contribuiu para o aperfeiçoamento de soluções de arquitetura 

para complexos e edifícios de atividades culturais, estabelecendo possíveis 

características que devem possuir um espaço dessa natureza para permitir uma 

urbanidade sadia por meio da acessibilidade, do encontro, da sociabilidade e da 

apropriação de um lugar, usando-as como estratégia de revitalização, renovação e 

requalificação urbana por meio do desenho e ocupação de um edifício. 

Palavras chave: Centro cultural; Projeto de Arquitetura; Urbanidade; 

Intermodalidade; Intervenção em sítio histórico. 

 



 

RESUMEN 

La investigación de maestría procura evidenciar y contribuir para la importancia de la 

construcción de espacios con énfasis en la urbanidad, a través de la creación de un 

proyecto de arquitectura que integra y rediseña la malla urbana por medio de la 

implantación de un edificio. El trabajo consiste en el desarrollo del anteproyecto de 

arquitectura del Casi da Memória, un complejo arquitectónico para vivencias afectivas 

con el ambiente de Natal, que se darían por medio de la ocupación y dislocamiento 

por el territorio de la ciudad por tierra, agua y aire, a partir de un edificio de escala y 

espacialidad urbanas, con funciones de centro de actividades culturales y estación 

intermodal del sistema de transporte público de pasajeros, implantado a las márgenes 

del rio Potengi, entre el centro antiguo tombado, el monumento de la Pedra do Rosário 

y la comunidad AEIS Passo da Pátria, el proyecto objetivó la valoración e integración 

de esas cuatro áreas atrincheradas y de gran valor simbólico e histórico para la ciudad. 

El trabajo se basa y establece una espina dorsal a partir de la estructura curricular y 

de los contenidos programáticos de las asignaturas cursadas en el Programa de 

Posgrado en Arquitectura, Proyecto e Medio Ambiente de la UFRN y bibliografía 

propia. Dividido en seis capítulos, la investigación inicia en el referencial teórico 

extrayendo las características espaciales para la propuesta a partir del estudio de 

proyectos antecedentes sobre el tema, y en las secuencias establece la relación 

componentes y predimensionamiento en la programación arquitectónica. En la 

siguiente etapa de los condicionamientos de proyecto, determina el universo de 

estudio (terreno), analisa normas y legislaciones, realiza colecta de datos , presenta 

los esbozos a evaluaciones climáticas y de orden tectónica y determina el concepto 

de la propuesta. Al fin proyecta con el lugar, elaborando y disecando la propuesta a 

partir del repertorio estudiado. De esa manera, la investigación contribuyó para 

perfeccionamiento de soluciones de arquitectura para complejos y edificios de 

actividades culturales, estableciendo posibles características que debe poseer un 

espacio de esa naturaleza para permitir una urbanidad sana por medio de la 

accesibilidad, del encuentro, de la sociabilidad y de apropiación de un lugar, usándolas 

como estrategia de revitalización y recualificación urbana por medio del diseño y 

ocupación de un edificio.   

Palabras clave: Centro Cultural; Proyecto de la configuración; Urbanidad; Intermodal; 

Intervención en el sitio histórico. 



 

 

ABSTRACT 

This thesis seeks to discuss urban quality through the city spatial development.  The 

work is a preliminary study for the architectural project for the place called “Cais da 

Memória” (Memory Pier).  This is an intermodal cultural complex for the affective 

experience of the city of Natal that happens by way of occupation and travel by land, 

water, and air.  The building is designed at the urban scale and functions as a center 

for cultural activities and a station for public transport of diverse kinds. Located on the 

banks of the Potengi river, between the historic center, the monument called Pedra do 

Rosário, and the community known as AEIS Passo da Pátria, the project seeks to 

integrate and add value to these four areas of great symbolic and historic value to the 

city. The thesis is organized around the academic curriculum and the programmatic 

content of the classes taken during the Graduate Studies Program in Architecture, 

Design, and Environment of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 

AND specific bibliography.  The thesis is made up of five chapters. It begins with a 

preliminary study of the spatial characteristics, building on prior projects on the topic. 

Then establishes a relation between the components and a preliminary architectural 

design.  Therefore, determines the universe of the study (the land), analyzes norms 

and laws, includes a collection of statistics, submits sketches and climatic and 

technical evaluations, and determines the concept of the proposal. Finally, the design 

of the place, elaborating and dissecting the proposal, given the repertoire studied. In 

this way, the research contributed to the improvement of architectural solutions for 

buildings with urban significance and cultural uses, with solutions that embrace and 

redesign the existing urban network and establish a possible profile that public space 

should have in order to allow the development of a healthier urban context through the 

meeting, sociability, and appropriation of the space. 

Keywords: Cultural Center; Architectural design; Urbanity; Intermodality; Historical 

site Intervention. 
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INTRODUÇÃO 

Edifícios com usos públicos e, em especial, os de fins culturais, vivenciam 

desde a última metade do século passado, transformações que agregaram um 

conjunto de novas funções às edificações, obrigando-as a ações que ultrapassam 

limites para o além-muro das instituições. Ao atuar como centros de convergência, 

agregação, informação e instrução de populações, essas entidades visam construir 

uma massa formadora de opinião pública crítica, ciente de seu papel como agente de 

cidadania e comprometidos com a construção de uma urbanidade que promova uma 

sociedade mais igualitária e solidária. Também diante da realidade dos altos níveis de 

urbanização e aglomeração no planeta e, notadamente, na região nordeste do Brasil, 

se faz urgente a educação das populações para o habitat urbano como um espaço 

possível ao convívio de todos e para construção da cidade como um ambiente a 

providenciar o estabelecimento saudável e compartilhado da vida humana. O habitar 

a cidade implica, entre outros, em reconhecimento, apropriação, conservação, 

preservação e transformação com critérios de sua memória, equipamentos, 

instalações e desenho de sua urbanidade, considerando as diversas interfaces que a 

compõem com o propósito de nortear escolhas quanto a sua ocupação a fim de evitar 

a danosa ingerência de seus recursos partir dos interesses especulativos. 

No quadro de mudanças das urbes brasileiras no último século, Natal segundo 

Arilene Lucena Medeiros e Isaac Joatan de Luna (2012) e Rubenilson Brazão Teixeira 

(2015), sofreu profundas transformações, pautadas em sucessivos planos de ação 

urbana e planos diretores excludentes, que desenharam a cidade a partir da 

concessão de privilégios à zonas e bairros ocupados pela elite local, em detrimento 

às áreas mais populares, optando pelo estímulo à construção de modelos 

arquitetônicos segregacionistas, isolados no lote e fechado ao espaço público, 

confirmando tendências externas do gerir a cidade em função dos interesses da 

especulação financeira. O modelo de arquitetura segregacionista e isolado no lote, se 

reproduziu em diversos programas de comércio em shopping e supermercados, à 

torres de habitação, serviços e educação, criando um vazio para a implantação de 

espaços e edifícios abertos que dialogassem com a malha urbana ou considerassem 

estratégia para recuperação de zonas degradadas. 
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Nesse cenário, o presente trabalho trata do desenvolvimento do anteprojeto 

arquitetônico do Cais da Memória, um complexo intermodal com funções culturais que 

se pretende veículo para permitir ao usuário a ocupação do território de Natal por terra, 

água e ar e a apropriação dessa urbanidade por reconhecimento cognitivo e sensorial 

de sua geomorfologia, história e memória. Para tal, o trabalho traça um percurso em 

quatro etapas, onde investiga os precedentes de um edifício dessa natureza, iniciando 

com a construção de referencial teórico apoiado no: a) estudo sobre  as disciplinas e 

os processos criativos na elaboração de um projeto arquitetônico; b) nas 

transformações dos modelos de quadra e de prédios em três momentos na história da 

cidade; c) na análise da história da transformação de museus à centro culturais e d) 

no estudo de referência de cinco reconhecidos projetos de edifícios com 

características urbanas.  

Na segunda etapa, o estudo desenvolve a programação arquitetônica, e na 

sequência da terceira etapa, estabelece e avalia os condicionantes de projeto a partir 

de levantamentos, coleta, estudo e análise de dados para subsidiar a proposta. Por 

fim na quarta etapa, demonstra as estratégias do processo criativo de construção do 

projeto arquitetônico. A proposta trata da criação de um espaço destinado a práticas 

de urbanidade e cidadania pela produção e exibição de conhecimento, vivências 

corporais/sensoriais, usos administrativos, comércio, lazer e porto para 

deslocamentos pelo território. Como resposta às restrições para ocupação da área 

(uma gleba localizada sob uma linha férrea e inserido em parte num perímetro 

protegido por legislações de amparo ao patrimônio histórico, à zona ambiental e às de 

interesse social), a proposta promove a intermodalidade dos sistemas de transporte 

público (rodoviário, ferroviária e náutico) e a costura e conexão de espaços públicos 

e privados, visando a integração da malha urbana com seu entorno entrincheirado 

(Rio Potengi, comunidade Passo da Pátria, Monumento da Pedra do Rosário e Centro 

Histórico).  

Configurado a partir de critérios de acessibilidade, permeabilidade e integração 

por zonas de permanências (duradouras, temporárias e transitórias), estabelece no 

desenho arquitetônico conceitos de indução, condução e espaço polo por meio de 

engendramento espacial que elege zonas de serviços e circulação como 

protagonistas da proposta, de maneira a evitar conflitos na ocupação simultânea do 
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espaços pelos três grandes grupos de usos (funcionários, prestadores de serviço e 

usuários).  

O projeto materializa-se com tectônica que explora repertório de linguagem, 

técnica e sistema construtivo de edifícios industriais, com o uso de estrutura mista em 

madeira laminada, colada para apoios verticais (pilares) e perfis de aço e lajes steel 

deck para piso e cobertura, e o emprego de sistemas de instalações e circulações 

dotados com viaduto, passarelas, escadarias, elevadores e circulações e espaços 

(praças, pátios, átrios, mirantes, ruas, plataformas férreas e náuticas, lojas, auditórios, 

escritórios e salas de atividades). Todas as soluções de circulações e espaços se 

assemelham aos arquétipos de desenho da paisagem urbana. A estratégia leva o 

usuário a situar-se no ambiente que é a continuidade confortável do espaço urbano 

existente e a utilizar o edifício como ponto de partida para perceber o patrimônio físico 

e imaterial de Natal e estabelecer vínculos com a preservação e resgate da memória 

da cidade. A proposta visa o estabelecimento de um espaço cultural inexistente dessa 

natureza em nossa região, compatível com o porte da 19º maior cidade brasileira.  

Ao utilizar como método de pesquisa e projeto a abordagem, princípios e 

procedimentos do conteúdo das disciplinas da grade curricular cursadas no Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente 

(PPAPMA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o trabalho 

estabelece um percurso que aplica também princípios da metalinguagem no início de 

todos os capítulos, ao explicar a metodologia de cada etapa. Esse procedimento visa 

focar e valorizar também a importância do processo como ferramenta vital para 

eficácia do projeto. 
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Problematização 

Comumente, no Brasil e em especial em Natal/RN, observa-se a tendência de 

construção de edifícios, utilizando princípios de segregação em sua lógica espacial, 

desconsiderando a dinâmica e o desenho da malha urbana e a paisagem física e 

social, (a exemplo, as torres de habitações isoladas por muros e estacionamentos 

encontradas em todo o país). Essa postura determinou segundo Jane Jacobs (1961), 

a morte da rua como ambiente vital para a sociabilidade na cidade. Nesse rol, inclui-

se gravemente os edifícios voltados para fins públicos com funções culturais que, pela 

sua natureza de fluxos e volume de usos, deveriam estar integrados a urbanidade. O 

padrão de arquitetura imposta pelo mercado, conforme atesta Ermínia Maricato 

(2013), atende a lógica de interesse da especulação imobiliária em construir a cidade 

como um balcão de negócios, promovendo a gentrificação de áreas com altos índices 

de convivência humana pela relação de vizinhança. Isso impõe novos modelos a partir 

da segregação que, naturalmente, dispersa e dificulta o encontro de pessoas, 

condição sine qua non para a apropriação e estabelecimento da boa urbanidade.  

Também para Sônia Maria Taddei Ferraz (2005), essa ausência de 

permeabilidades e transparência observada nos padrões de arquitetura imposta pelo 

mercado, tem sido provocada, em grande parte, por exigências ao atendimento a 

padrões defensivos de segurança, assim como às estratégias de ampliação de lucros 

em agregar serviços permanentes de controle e proteção. Segundo Inaiá Maria 

Moreira de Carvalho 2013) e Andrei Mikhail Zaiatz Crestani (2014), a isso soma-se o 

fato de que capitais – e outras cidades brasileiras – de origem colonial, foram 

construídas quando não, sem diretrizes, desrespeitando planos diretores 

implementados ao longo de sua evolução ou, ainda, alterando esses mesmos planos, 

durante suas respectivas vigências, ao sabor de interesses pontuais, abandonando e 

marginalizando suas áreas históricas e recursos naturais entre eles o hídrico. 

Constitui-se, logo, todos esses motivos, num entrave a preservação de sua memória 

e ao desenvolvimento de sua urbanidade.  

Esse discurso alimenta ao longo de anos a ideia de ocupação da cidade a partir 

da resolução de demandas imediatistas, muitas delas provocadas pela histeria com a 

insegurança pela violência. Ainda segundo Christopher Gaffney (2013) e Ermínia 

Maricato (2013), a negligência quanto as possibilidades da utilização sustentável 

desse imenso patrimônio como opção de renda, tráfegos, socialização e lazer, 
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transformou esses espaços em zonas degeneradas e subutilizadas que, num ciclo 

vicioso, foi continuamente sendo ocupada por populações marginalizadas.  

Normalmente dotadas de excelente infraestrutura de instalações de 

equipamentos urbanos, segundo Catherine Bidou Zachariasen (2003), os centros 

históricos da urbe e suas adjacências se tornaram atrativas ao capital especulativo 

que, entre outros prejuízos, promovem o aumento significativo do valor de uso do solo, 

pela criação de espaços cenográficos, porém estéril urbanisticamente. Ao sabor de 

interesses pontuais, essas áreas foram sendo reocupadas pela especulação 

econômica (representados pelo segmento imobiliário e da indústria de turismo e 

entretenimento) em muitos casos, financiadas pelo próprio estado a partir de Parcerias 

Público Privadas (PPP), um paradoxo em que os recursos do Estado alimentam seu 

próprio algoz. Da mesma forma, lazer e cultura tem, ao longo da história da 

transformação urbana dessas localidades, assumido um papel de coadjuvante, 

quando não, sendo totalmente desconsiderado como importante ferramenta 

pedagógica para formação de opinião, consolidação e preservação da memória e dos 

espaços urbanos. 

Nesse cenário o Rio Grande do Norte contando com 167 municípios e a 18º 

maior região metropolitana do país, tem a sua capital Natal (19º maior urbe brasileira), 

uma cidade que possui raríssimos edifícios com características arquitetônicas que 

redesenha a malha urbana ou que acolha a urbanidade. Atualmente, a cidade de Natal 

não possui uma estrutura, espaço ou edifício com funções intermodais e culturais que 

agregue o sistema público de transporte e promova funções de centro de atividades 

culturais, ao contrário de outras cidades do mesmo porte ao redor do país e do mundo, 

que tem utilizado a construção de espaços dessa natureza para regeneração de áreas 

degradadas. Os terminais de transporte público existentes na região não integram a 

diversidade do sistema (rodoviário, férreo e o subutilizado náutico), além dos poucos 

e inadequados centros culturais e 68 museus, distribuídos em 35 municípios do estado 

(Natal, concentra 24 destes), não possuírem instalações e serviços que os caracterize 

como tal segundo os critérios do Instituto Brasileiro de Museus, (IBRAM, 2010) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

Com base na definição do International Council of Museums (ICOM) que define 

museu como uma instituição que coleta, conserva, investiga, preserva, difunde e 

expõem conhecimento com instalações e corpo técnico adequados, verifica-se que 
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apenas 06 das 24 instituições de Natal podem ser consideradas museus, e mesmo 

estas não possuem todos os critérios mencionados. O restante dos espaços 

museológicos e ditos culturais do município caracterizam-se como depósitos, 

constituindo-se em torno de acervos que, independentemente de sua relevância, são 

organizados e expostos ao público seguindo antigos padrões de museologia.  

Atualmente, não existe na cidade de Natal espaços no âmbito museológico e 

cultural que considerem estratégias de interatividade sensorial do observador com o 

objeto. Essas considerações apontam o desafio aqui questionado: como projetar para 

o município, um espaço com instalações apropriadas à integração de seu patrimônio 

urbanístico, à realização da boa urbanidade e às práticas de cultura, cidadania com 

foco em vivências corporais/sensoriais, compatíveis com sua estrutura urbana, porte 

e população? 

 

Objeto de Estudo 

Anteprojeto de arquitetura para o Complexo Cultural Cais da Memória. 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver um anteprojeto de arquitetura para um complexo cultural com 

espacialidade urbana que promova a acessibilidade, permeabilidade e conexão entre 

espaços público e privado e que os integre a malha urbana e a rede do sistema de 

transporte público coletivo (rodoviário, ferroviário e náutico). Caracterizando o objeto 

por abrigar funções administrativas, comercial, lúdicas, de produção e exibição de 

conhecimento e ser porto e veículo para práticas de vivências corporais e sensoriais 

por terra, água, ar, com a finalidade revitalizar, renovar e requalificar áreas urbanas 

degradadas.  

 

Objetivos específicos 

Adequação da malha urbana local para acesso rodoviário ao edifício e a 

comunidade da Área Especial de Interesse Social (AEIS) Passo da Pátria. 
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Requalificar e devolver urbanisticamente uma área degradada e de grande 

potencial ao patrimônio da cidade, por meio da instalação e ocupação de complexo 

arquitetônico urbano. 

Propor para a cidade de Natal um espaço apropriado às práticas coletivas de 

cidadania, cultura, lazer e vivências corporais e sensoriais, compatível com a escala 

e porte de sua região metropolitana. 

Desenvolver um espaço urbano com acessibilidade e deslocamento intermodal 

(rodoviário, ferroviário e hidroviário), para movimentação de pessoas. 

Desenvolver soluções técnico-construtiva e espacial para atender as 

estratégias bioclimáticas para edifícios implantados na zona 8 de clima quente e 

úmido.  

Propor espaço para integrar e revitalizar os três marcos de interesse histórico 

(AEIS Passo da Pátria, monumento da Pedra do Rosário e colina do Centro Histórico). 

Propor espaço urbano para a valorização e integração da orla do Rio Potengi. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi a do tipo exploratória, no qual, segundo Cleber 

Cristiano Prodanov e Ernani Cesar de Freitas (2013, p. 51), “é o tipo de pesquisa que 

se encontra na fase preliminar e tem como finalidade proporcionar mais informações 

sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu 

delineamento”. A pesquisa exploratória, apresenta-se mais facilitadora para 

delimitação do tema nesse trabalho, pois permite a formulação de hipóteses ou a 

descobertas de novos tipos de enfoque, por meio de pesquisas bibliográficas e 

estudos de caso, para a qual Prodanov e Freitas (2013, p. 52) afirmam ser a mais 

utilizada para pesquisas preocupadas com a atuação prática, e: “é a que permite o 

estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos. Em geral, envolve: - levantamento 

bibliográfico; - entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; - análise de exemplos que estimulem a compreensão”. Nesse 

trabalho, a metodologia se constituiu a partir de material científico já publicado como: 

teses, dissertações, livros, artigos de periódicos científicos, anais de congressos 

científicos, referências bibliográficas das disciplinas da grade curricular do Mestrado 
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Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN, vídeos, entrevistas e 

reuniões. 

Métodos e Técnicas:  

a) Levantamento físico, fotográfico e sensorial do terreno e seu entorno por terra 

e pelo rio com seguintes equipamentos: trena métrica em fita, trena métrica 

rígida, bússola, prancha, câmera fotográfica. 

b) Aferição in loco, em três oportunidades no terreno proposto das condições 

climáticas de radiação solar e ventilação por aferição sem instrumentos. 

c) Desenho de arquitetura no software Autocad. 

d) Exercícios por desenho a mão livre de esteira de ventos, cálculos e consulta a 

tabelas. 

e) Pesquisa e simulação nos softwares Climate Consultant 6.0; Solar Tool versão 

6.01; e o site www.windguru.cz 

f) Levantamento de referências bibliográficas, de legislações e de conteúdo da 

internet. 

g) Entrevistas, reuniões e consultas aos professores do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN): no Laboratório e Atelier de Projetos Integrados (LAPIS), Laboratório 

de Sistemas Estruturais e Construtivos (LABSEC), Laboratório de Conforto 

Ambiental (LABCON), Grupo de Pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura 

(MUSA), Grupo de Estudos Habitação, Arquitetura e Urbanismo (GEHAU). 

h) Reuniões e consultas aos técnicos dos seguintes órgãos: 

Municipal: 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) da 

Prefeitura de Natal. 

Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento estratégico 

(SEHARPE) da Prefeitura de Natal. 

 Federal: 

Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (Setor de Segurança do 

Transporte Aquaviário, Marinha do Brasil). 

Companhia Brasileira de Trens urbanos – CBTU-. 
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A motivação para realização do trabalho deu-se pelo olhar crítico sobre os 

problemas ocorridos nas cidades do Brasil, a partir da construção da urbanidade com 

espaços segregados e acanhados, em função da gestão dos planejamentos, da 

construção de modelos arquitetônicos e das escolhas, serem pautadas nos interesses 

especulativo financeiros. Na cidade de natal, ao observar o tratamento dispensado as 

degradadas orla fluvial e seu entorno (centro histórico, rio Potengi e ZPA-8), em 

contrapartida aos investimentos na orla oceânica, Parque das Dunas e bairros nobres 

de apelo turístico e especulativo, além do, volume de construções entrincheiradas no 

lote, impostas pelo padrão do mercado imobiliário na cidade. Constatou-se a escassez 

de edifícios com caraterísticas urbanas e que promovessem a boa urbanidade no 

município. Em resposta, propõe-se o desenvolvimento um projeto de arquitetura como 

um contraponto ao modelo estabelecido. Para tal, o desenvolvimento da proposta deu-

se por cinco etapas, onde em paralelo a estas, organizou-se durante seis meses 

deslocamentos por caminhadas, pedaladas, autos privados e públicos (ônibus e taxis), 

trem e embarcações náuticas, em visitas a espaços abertos e fechados (por terra, 

água e ar), através da malha urbana, para identificar as áreas disponíveis com 

capacidade para abrigar equipamentos de grande porte.  

As visitas aconteceram em dias úteis, fim de semana e feriados, durante os três 

horários matutino, vespertino e noturno em dias alternados, a fim de constatar níveis 

de fluxos e ocupações de pessoas, eventos e transporte público nas áreas. Nesse 

momento elegeu-se três lotes/glebas (o primeiro, o abandonado terreno do parque 

aquático Vale das Cascatas na Via Costeira, o segundo os fundos de lote dos terrenos 

da rua Chile no bairro da Ribeira que davam para o Rio Potengi, trecho da ZP08 e 

futuro parque dos Manguezais e o terceiro (escolhido), no sopé do morro do centro 

histórico, um trecho de gleba entre a pedra do Rosário e a AEIS Passo da Pátria), às 

margens do Rio Potengi e a frente da ZPA 08. Para esses locais, foram realizadas 

visitas, registros fotográficos e levantamentos físico por medição à pernadas das 

áreas, exercícios de medição de orientação e deslocamento de ventos e identificação 

dos azimutes e deslocamento solar, coleta de arquivos em D.W.G da malha urbana 

da cidade de Natal, consulta às legislações e publicações sobre a história da ocupação 

do território, ações e normativas de preservação e planos e projetos para 

desenvolvimentos dessas áreas, afim de realizar estudo de viabilidade para as áreas. 
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 O trabalho inicia com a etapa de prospecção sobre o assunto, com o estudo 

para construção do referencial teórico e projetual. Nesse momento dividi-se essa 

primeira etapa em dois grupos: a) referencial teórico, com levantamento de bibliografia 

e leitura crítica as disciplinas: Fenomenologia, Tectônica e Posturas de intervenção 

em áreas de valor patrimonial, a partir dos temas abordados nas disciplinas cursadas 

no PPAPMA), em seguida procede a construção de referenciais projetuais de 

intervenção urbana a partir da publicação: “ Lugares e suas Interfaces Intraurbanas: a 

cidade vista por meio de suas diferentes escalas”; e ao fim os registro do referencial 

projetual de edifícios visitados e vivenciados por esse autor (para argumentação da 

condição fenomenológica), com levantamento e análise sobre tipologias, 

configurações espaciais e estratégias de ocupação desses modelos antecedentes 

sobre o tema. Os referenciais teóricos também embasam-se nos seminários 

desenvolvidos nas disciplinas ARQ 5014-Teoria e Metodologia do projeto em 

Arquitetura com  foco em Fenomenologia da arquitetura e significância sobre o lugar; 

PPGAU0047-Intervenções em áreas de valor patrimonial com foco nas teorias de 

restauro e posturas intervencionistas contemporâneas, ARQ 5013-Tectônica 

Contemporânea com foco em Tectônica e ARQ5001, 5002 e 5003-Atelier Integrado 

de Projeto I, II e III com abordagem sobre teoria, estratégias e procedimentos básicos 

sobre desenho e processos criativos em arquitetura. 

Os passos para elaboração da programação arquitetônica na segunda etapa, 

foram baseados nas conclusões e respostas do capítulo 1-Referencial Teórico, no 

conteúdo da disciplina ARQ5002-Atelier Integrado de Projeto II e no seminário 

ministrado pela Profa. Dra. Doris C.C. Kowaltowski com o tema “O Processo de projeto 

em arquitetura, da teoria à tecnologia”, e o aceite das sugestões da programação 

espacial, do Relatório de Gestão 2003-2010-Política Nacional de Museus do IBRAM- 

Instituto Brasileiro de Museus. Nessa etapa coletou-se projetos de arquitetura com 

tema e programação similares aos da pesquisa, com desenhos e imagens por fotos e 

vídeos e demais formas iconográficas. Posteriormente, numa análise comparativa dos 

projetos e das iconografias, criou-se plantas baixas de manchas, separadas por cores, 

com o coeficiente de áreas destinadas a usos públicos, privados e serviços (baseando 

em critérios da relação de usos simultâneos dos três grandes grupos de usos de 

espaços: funcionários, prestadores de serviços e usuários). Como resposta, 

identificou-se os espaços em comuns e mais recorrentes entre todos os programas. 
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Em seguida, identificou-se e mensurou-se a partir de cortes, fachadas e perspectivas 

os tamanhos e proporções desses espaços. Ao final gerou-se tabelas detalhadas com 

os espaços, tamanhos mínimos, exigências de legislações, mobiliário necessário e 

capacidade de lotação, fluxogramas e organogramas que forneceram as indicações 

para configurações do espaço. 

Escolha do universo de estudo a partir de visitas “in loco”. Optou-se por uma 

zona de intervenção que representasse um grande valor simbólico para a cidade de 

Natal. A área escolhida, uma gleba às margens do Potengi sob a colina do centro 

histórico no eixo do marco zero da cidade e entre a AEIS Passo da Pátria e o 

monumento Pedra do Rosário e a frente da ZPA-08 (futuro parque dos Manguezais) 

reuniu todo um conjunto de significâncias do ponto de vista urbanístico, histórico e 

afetivo. A área degradada do bairro que originou a cidade, às margens de um rio que 

é o registro vivo da história da ocupação do território e limítrofes com dois ícones 

urbanos locais a AEIS Passo da Pátria (local do antigo porto secundário da cidade e 

de sua feira que abastecia toda Natal de gêneros) e o monumento da Pedra do 

Rosário (mais importante local de celebração da religiosidade local). 

b) Estudo do potencial fenomenológico do lugar, com o levantamento físico, 

passeios e deslocamentos por terra, água e ar “in loco”, dados e documentos histórico, 

científico e de memórias afetivas (por publicações, iconografias, registros orais e áudio 

visuais da área) 

c) Estudo das variantes climáticas e adoção de soluções em função das 

estratégias bioclimáticas sugeridas, utilizando referências indicadas pela Norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR), Norma de Desempenho Térmico 

NBR 15220-3 para Zona Bioclimática 8; Considerações encontradas nas publicações: 

I) “Dias Climáticos típicos para o projeto térmico de edificações em Natal”, II) Dados 

climáticos para projeto e avaliação energética de edificações para 14 cidades 

brasileiras e o softwares Climate Concultant versão 6.0, Solar tool versão 6.01, 

elaborou-se três estudos básicos com: a) estudo de esteira de ventos, b) estudos de 

geometria solar com elaboração de carta solar.  

d) Levantamento e análise dos condicionantes legais e ambientais no: Plano 

Diretor do município de Natal, código de obras da municipalidade, SEMURB, 

SEHARPE, STTU; da companhia brasileira de trens urbanos CBTU; da Capitania do 

Portos; do IBAMA/IDEMA; do Patrimônio da União; do IPHAN; das normativas das 
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concessionárias e corpo de Bombeiros e das sugestões Instituto Brasileiro de Museus 

IBRAM);  

e) estudos para configuração da tectônica do projeto, com a construção do 

diálogo entre a proposta arquitetônica e a vizinhança, a partir da escolha da 

espacialidade e da materialidade do objeto, como elementos para criação de uma 

narrativa poética arquitetônica de continuidade do espaço proposto com seu entorno 

e as características técnicas e dos demais sistemas que o compõem);  

f) Estudo para definição do conceito de Urbanidade para o projeto, a partir da 

leitura de bibliografia referenciada e amparado na pesquisa e elaboração de uma 

proposta que discursa sobre a cidade, esse desenvolve em torno de um complexo 

intermodal e cultural. 

 O estudo das matrizes de desenho foi referenciada pelas publicações: a) 

Arquitetura Espaço e Ordem Forma, de Francis D. K. Ching, b) Le Corbusier: uma 

análise da Forma, de Geoffrey H. Baker, c) Gestalt do Objeto- sistema de leitura visual 

da forma, João Gomes Filho, d) Arquitetos Como e Designers Pensam de Bryan 

Lawson e) Arquitetura & Semiologia – notas sobre a interpretação linguística do 

fenômeno arquitetônico, Elvan Silva.  A partir dessas obras, elegeu-se as quatro 

diretrizes para geração da proposta (eixos, poligonais, malha e diagonais), para as 

matrizes espaciais o estudo de níveis, alturas e volumetrias, indicaram o partido 

adotado. A elaboração de croquis e a comparação entre eles ao longo do processo 

serviram de base para eleger as boas soluções de cada etapa e posteriormente poder 

reuni-las numa elaboração mais criteriosa.  

Ao basear-se na estrutura curricular e nos conteúdos programáticos das 

disciplinas cursadas no PPAPMA-mestrado profissional da UFRN, o trabalho 

estabelece uma espinha dorsal dividida em cinco capítulos, no qual cada etapa aplica 

exercícios apreendidos em sala de aulas, a partir dos conteúdos programáticos e dos 

seminários temáticos. Excetua-se parte do referencial teórico, que utilizou trecho da 

segunda parte da publicação “Lugares e suas Interfaces Intraurbanas: a cidade vista 

por meio de suas diferentes escalas”, de Marcio Cotrim e José Augusto Ribeiro da 

Silveira, 2014.  

Na introdução foi desenvolvida a partir do desejo de ocupar uma área 

estratégica para cidade como local de encontro público, potente para promoção de 
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uma urbanidade saudável por meio da socialização entre pessoas e do desfrute do 

território, da memória e da arte.  

O capítulo 1 Referencial Teórico, desenvolve o lastro para construção do 

repertório de características espaciais e construtivas que deveria possuir um edifício 

urbano.O referencial projetual foi estabelecido a partir da vivência desse autor com os 

edifícios escolhidos: usuário do CCSP-Centro Cultural São Paulo, aluno da FAU/USP-

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e usuário do 

MASP-Museu de Arte de São Paulo). 

No capítulo 2, a construção da programação arquitetônica, a partir do estudo 

de manchas com a identificação de áreas e espaços recorrentes em programas de 

edifícios antecedentes sobre o tema, e o aceite das  sugestões de programa do 

Relatório de Gestão 2003-2010-Política Nacional de Museus do IBRAM- Instituto 

Brasileiro de Museus  e do supracitado seminário ministrado pela profa. Kowaltowski, 

no qual se gerou tabelas detalhadas com os espaços, tamanhos mínimos, exigências 

de legislações, mobiliário necessário e capacidade de lotação, fluxogramas e 

organogramas que forneceram as indicações para configurações do espaço. 

O capítulo 3 abordou o levantamento, coleta e análise dos condicionantes de 

projeto para subsídios à elaboração da proposta arquitetônica, com aplicação direta 

dos conteúdos ensinados em sala de aula:  

O capítulo 4 - Projetar com o Lugar -, descreve as estratégias de elaboração 

da proposta de arquitetura, com a descrição das matrizes e soluções de desenho e 

espaços a partir do atendimento aos quatro grandes impedimentos/restrições à 

ocupação do lugar: a) CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos para ocupação 

da linha férrea, b) Capitania dos portos e legislação ambiental para ocupação das 

margens do rio, c) SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

com restrição das leis de uso e ocupação do solo para as AEIS e Patrimônio Histórico, 

com restrições para ocupação do entorno da área tombada 

O capítulo 5 tratou do registro das referências bibliográfica, iconográficas, 

audiovisuais e orais. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico, segundo Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski et al 

(2011) é alicerce ideológico da proposta e o lastro sobre o qual se apoiam as ideias e 

as experiências passadas aplicadas, válidas ou não, na construção do sentido do 

objeto arquitetônico, nesse caso o edifício urbano. O estudo de projetos antecedentes 

sobre um determinado tema, apresenta um repertório de conceitos, estratégias e 

soluções já empregadas para situar-se no processo de transformação das tipologias, 

soluções espaciais, alteração de programas e usos, entre outros, endossando novas 

possibilidades na elaboração de projetos. Esse primeiro capítulo, se estrutura no 

conteúdo programático das seguintes disciplinas cursadas no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura Projeto e Meio Ambiente (PPAPMA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN):  ARQ 5014-Teoria e Metodologia do Projeto 

em Arquitetura, PPGAU 0047-Intervenções em Áreas de Valor Patrimonial, ARQ 

5013-Tectônica contemporânea. Excetua-se a metade final do capítulo, que se 

desenvolve a partir da segunda parte da publicação “Lugares e suas Interfaces 

Intraurbanas: a cidade vista por meio de suas diferentes escalas”, de autoria de José 

Augusto Ribeiro da Silveira e Marcio Cotrim (2014).  

A pesquisa do referencial teórico se apoia em premissas sobre: a) a 

fenomenologia como atributo à percepção da vocação sensorial do lugar como 

sugestão e aporte na elaboração do projeto arquitetônico; b) o estudo da Tectônica 

no entendimento da arquitetura como uma narrativa poética sobre o território e sua 

constituição morfológica, tipológica e social; c) as posturas intervencionista em áreas 

de valor patrimonial histórico; e d) o conceito de urbanização da arquitetura, entendido 

como respostas espaciais no objeto arquitetônico, a partir do diálogo entre o edifício 

e a cidade. A etapa compreende visitas “in loco” e pesquisa em documentos, artigos, 

textos impressos e digitais, áudios, vídeos, iconografias e: I) estudo de bibliografia que 

enfoca o valor do processo criativo e os meios e métodos de percepção do elementos 

e situações que subsidiam um projeto arquitetônico; II) avaliação de projetos de 

edifícios que exemplificam a transformação no modelo de implantação de quadras na 

cidade; III) o redesenho da malha urbana através do edifício e; IV) o objeto 

arquitetônico desenhado como vitrine dos arquétipos e das virtudes urbanas. Na 

sequência, o capítulo aborda a evolução de museus à centros culturais e o papel 

destes como agente de revitalização, renovação e requalificação urbana. Ao final, é 
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acrescido do estudo de referência de quatro projetos de arquitetura, reconhecidos 

nacional e internacionalmente, como edifícios com qualidades urbanas. 

 

Fenomenologia 

A fenomenologia como área do conhecimento é, conforme Kate Nesbitt (2013), 

inaugurada no campo da filosofia do século XIX, e tem em Edmund Husserl (que a 

definiu com uma investigação sistemática da consciência e seus objetos) e 

principalmente Martin Heidegger, (a partir da publicação de seu ensaio “Construir, 

habitar, pensar”, 1951), seus porta-vozes mais consultados. Já o estudo da 

fenomenologia aplicada à arquitetura, é matéria mais recente no território da disciplina 

Arquitetônica, e tem suas origens no Pós-guerra, com os textos e a publicação 

“Architecture: Meaning and Place” do teórico norueguês Christian Norberg Schulz 

(1988). Schulz, (intérprete de Heidegger) também publicou “Intentions in Architecture” 

(1963), no qual usa a linguística, a psicologia da percepção e a fenomenologia para 

produzir uma teoria abrangente da arquitetura.  

Segundo Nesbitt (2013, página), Schulz, ao interpretar a fenomenologia a partir 

de Husserl, considerou sua definição de “investigação sistemática das consciências e 

seus objetos”, como um “método” que exige um “retorno as coisas”, em oposição às 

abstrações e construções mentais. Ainda de acordo com Nesbitt (2013), Schulz alerta 

para a importância do lugar como matriz para os desejos e realização do projeto 

sublinhando que certos elementos arquitetônicos básicos como parede, chão ou teto, 

devem ser percebidos como horizontes, fronteiras e enquadramentos da natureza. 

Isso serve para definir a qualidade do diálogo entre construção e o entorno, como uma 

propriedade substancial na concepção e na obra arquitetônica.  

Segundo Leila Araújo Guilhermino (2015), A fenomenologia trabalha com a 

relação do corpo e do espaço e a apreensão dos fenômenos. É um olhar que procura 

recuperar a maneira íntima com que nos relacionamos com o mundo sensorial, sem 

a imposição e preconceitos de significados prévios. Considera-se uma corrente de 

pensamento que fundamentou a obra de alguns arquitetos, como Peter Zumthor, 

Juhani Pallasmaa (1986) e Tadao Ando (1991) e que dá bases filosóficas para a 

compreensão dos problemas arquitetônicos, levando a enxergar essas questões de 

maneira diferente da mais corriqueira, que privilegia apenas, e em demasia, o sentido 
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da visão, fazendo, muitas vezes, com que se deixe de desenvolver sensibilidade a 

todos os outros aspectos que definem o feito arquitetônico. 

A contribuição do lugar (território) na concepção do projeto arquitetônico, para 

Guilhermino (2015) tem sido alvo de importante debate intensificado e difundido a 

partir dos anos 1950 e 1960 com os autores Bruno Zevi (1948; 1996), Steen Eiler 

Rasmussen (1959; 1998) e Gordon Cullen (1971). A autor afirma:” uma visão de 

arquitetura com foco nos vazios por ela conformada, ao invés nas paredes por elas 

estabelecida, apreendida no e pelo corpo daquele que a vivencia em vez de somente 

concebida para apreciação visual” que passou a ocupar espaços no debate da 

arquitetura (GUILHERMINO, 2015, PÁGINA). Amparados pela filosofia de Martin 

Heidegger (1889; 1976) e Edmund Husserl (1859; 1938) e a busca de ambos pelo 

estudo da essência das coisas como uma investigação sistemática da consciência e 

seus objetos, levou-se a considerações e práticas sobre a importância de estabelecer 

procedimentos para permitir a elaboração de projetos arquitetônicos que 

promovessem um vínculo afetivo entre o usuário e o objeto e entre estes com o 

ambiente que os circunda e define.  

Segundo Guilhermino (2015), a importância do território reside não só nas 

referências geográficas, climáticas e técnicas, mas na experiência de como o corpo 

percebe esse ambiente. Assim, nas palavras da autora: “o valor de uma obra 

arquitetônica estará relacionado sobretudo à maneira como se percebem o ambiente 

que ela define e não ao objeto edificado propriamente dito, suas propriedades técnicas 

e características físicas”. Para entender o processo de percepção com o ambiente 

Guilhermino (2015, página) recorre ao impreciso conceito de atmosferas 

arquitetônicas citando Pallasmaa (2012): 

Atmosfera é a impressão da percepção abrangente sensorial e emotiva de 

uma configuração ou situação social. Ela provê a coerência unificada e a 

personalidade de um cômodo, espaço, lugar e localidade, ou um encontro 

social. É o denominador comum, “o tom”, “o sentir” da situação experimental. 

Atmosfera é uma “coisa” mental uma propriedade experiencial ou 

característica que está suspensa entre o objeto e o sujeito. 

Conforme Guilhermino (2015), em sua descrição sobre atmosferas 

arquitetônicas, lembra que, comumente, toda descrição do objeto construído ou 

espaço urbano detêm-se em aspectos racionais e objetivos sobre características 
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formais funcionais e técnicas e que essas observações se limita a uma mera 

visualização do objeto e como seria difícil alguém se imaginar naquele lugar. Porém, 

a autora atesta que o mais importante do que descrever é perceber o lugar no qual 

consiste numa maneira alternativa e legítima de relacionar-se com a arquitetura por 

intermédio de sua atmosfera. 

Segundo Nesbitt (2013), Noberg Schulz identifica o potencial fenomenológico 

da arquitetura com a capacidade desse objeto dar significado ao ambiente mediante 

a criação de lugares específicos. Para Schulz (2013), a vida comum é constituída de 

fenômenos tangíveis e palpáveis que se compõem da matéria prima concreta (pedra, 

madeira aço e cimento, água) e de objetos em que transforma a matéria (construções, 

casas, edifícios, ruas, cidades). Schulz (2013) considera também fenômenos as 

manifestações sutilmente tangíveis como a passagem do ciclo de luz no dia ou as 

alterações climáticas das estações do ano. Para além dos fenômenos tangíveis e 

sutilmente tangíveis, Schulz (2013) afirma existir uma terceira categoria de 

fenômenos, as intangíveis, representadas pelo sentimento (a dor, o amor, a empatia 

ou a falta dela.  

Schulz (2013), ao considerar a importâncias das duas condições de fenômenos 

(naturais e fabricados pelo homem), coloca que, ao se pensar no ambiente construído 

como território dos fenômenos, atribui-se intrinsecamente um valor possível, para 

além do discurso racional e funcional na elaboração de arquitetura. Isso, abre 

possibilidades de inter-relacionar os fenômenos tangíveis com intangíveis, afim de 

conferir essa propriedade de empatia com lugares e objetos. A empatia com o lugar 

torna-se então um dos importantes atributos para construção de uma relação saudável 

entre usuário e ambiente construído. No exemplo da Igreja da Luz (ver Figura 1 e 

Figura 2), do arquiteto Tadao Ando, Andrew Kroll (2016, s.p.) aponta a justificativa das 

considerações sobre fenomenologia na concepção projetual:  

Para o arquiteto, a Igreja da Luz é uma arquitetura da dualidade - a 
natureza dual da existência - sólido/vazio, claro/escuro, 
agressivo/sereno. As diferenças coexistentes conformam uma igreja 
sem qualquer ornamento, criando um espaço puro, sem adornos. A 
intersecção da luz e dos sólidos provoca a consciência dos ocupantes 
do espiritual e secular dentro de si. O emprego de materiais simples 
reforça a dualidade do espaço; a estrutura de concreto elimina 
qualquer distinção de motivos cristãos ou estéticas tradicionais. Além 
de uma cruz extrudada na fachada leste, a igreja é composta por uma 
concha de concreto; o material trabalha com a escuridão da igreja, 
criando um espaço mais simples, de culto meditativo. Como 
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testamento da arquitetura minimalista, o vazio da cruz na parede leste 
é o único símbolo religioso presente na igreja. Formalmente, o edifício 
de Ando é minimalista e redutor de toda parafernália religiosa para 
uma simples extrusão de uma cruz, muitas vezes criticada como 
perturbadoramente vazia e indefinida. 

 

Figura 1-Igreja da luz, detalhe do rasgo em 

forma de cruz enxertada na fachada, revelando a 

condição de igreja católica, Ibaraki, Osaka-

Japão. Arq. Tadao Ando. 

Figura 2-Igreja da luz, detalhe do rasgo e da 

relação de contraste entre luz e sombra criando 

atmosfera intimista, necessária a condição de 

templo religioso, Ibaraki, Osaka-Japão. Arq. 

Tadao Ando. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.archdaily.com.br/br/793152/cla

ssicos-da-arquitetura-igreja-da-luz-tadao-

ando>. Acesso em: 10 out. 2016. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.archdaily.com.br/br/793152/cla

ssicos-da-arquitetura-igreja-da-luz-tadao-

ando>. Acesso em: 10 out. 2016. 

Outro importante dado é a exclusividade dos fenômenos com seu local, e o 

desafio a elaborar soluções autênticas que atendam e revelem as expectativas e 

virtudes desse lugar. Trata-se de um importante contraponto à postura racionalista 

funcionalista, pois apesar do caráter standard de tudo que nos rodeia como técnicas, 

materiais, sistemas construtivos e mesmo soluções espaciais, cada unidade tem um 

valor diferencial em si, (como exemplo todos os humanos possuem o mesmo sistema 

ósseo, cardiovascular e derme, porém cada um é único enquanto experiência e 

existência individual). Além disso, há a experiência da construção arquitetônica, que 

pode solicitar arquétipos em sua feitura sem, contudo, anular a originalidade e 

autenticidade da experiência nova que se propõem. A Fenomenologia trouxe para a 

prática arquitetônica, a importância das referências e características além das 

matérias físicas, como a qualidades sensoriais dos materiais (luz, cor, textura) e, 

sobretudo, da experiência do corpo no ambiente construído e no território que o define. 

Tal atributo é essencial à possível construção da arquitetura como veículo à 
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percepção da poética do lugar e a construção da empatia entre usuário, objeto e 

território. 

 

Tectônica 

 

A palavra tectônica origina-se do grego tekton (carpinteiro), que compõem 

também a etimologia da palavra arquiteto. Segundo Isabel Amaral (2012), sua 

expressão é comumente associada à geologia, dada a teoria do movimento das 

placas na crosta terrestre. Conforme Amaral (2012), a definição em arquitetura ainda 

é marcada por uma confusão associada ao termo, com variedade de sentidos que 

levaram a uma ambiguidade que perdura até os dias atuais, sobretudo no Brasil, onde 

autores creditam a expressão, a um papel reduzido, normalmente associando-a a 

questões estruturais de projeto. Para Amaral (2012, p.151) essa ideia errônea é:  

[...] frequentemente definida com a “a arte da construção”, e por outro 
lado à arte da fabricação na qual a construção é o veículo de sua 
expressão artística, promovendo a noção de “potencial de expressão 
construtiva” da arquitetura, capaz de reunir aspectos culturais e 
estéticos. 

 

Amaral (2012) atesta que a visão da tectônica como produto de processo 

construtivos nasceu e se reafirmou em momentos de crise na disciplina, devido a 

evolução da história da arquitetura ter sido, em grande parte, reconhecida como uma 

alteração de estilos que aconteceram em paralelo a história da arte, com poucas 

considerações a sua evolução paralela às transformações científicas. Esse fato 

influenciou na ausência da teoria da arquitetura em definir quais as verdadeiras 

implicações dos aspectos técnicos construtivos na concepção do projeto.  

Porém, segundo Amaral (2009), nesses mesmos ambientes, nos debates sobre 

ecletismo (século XIX) e pós modernismo (fim do século XX), alguns personagens, 

como Karl Botticher e Gottfried Semper – este último com seus estudos sobre 

arquitetura grega – e Kenneth Frampton, com estudos de tectônica em relação aos 

mestres do modernismo e a publicação do “Studies in Tecttonic Culture”, juntamente 

com os pioneiros Siegfried Giedion e Peter Collins ajudaram a ampliar o conceito 

sobre o tema com argumentações, por encontrar: 
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[...] preocupação com as relações legitimas da forma arquitetura à sua 
matéria física, na qual ambos afirmam pertencer tanto a esfera 
material e técnica quanto a simbólica. Semper e Frampton referem 
também a questões da qualidade arquitetônica e ao bom fazer 
arquitetônico na qual a estética deve ser vista como um compromisso 
ético com a matéria construtiva. Ambos se baseiam também nas 
distinções entre arquitetura e construção (AMARAL, 2009, p.162) 

Conforme Germana Costa Rocha (2012, página), também se pode definir 

tectônica como uma propriedade ou um caráter: 

Das condições próprias da arquitetura, decorrente das interações 
entre os princípios estéticos formais e simbólicos – intencionais e 
desejados- e os recursos materiais e técnicos requeridos e utilizados 
para seu alcance, ou simplesmente, entre a ordem estético formal e a 
ordem técnica. 

A contribuição de Gottfried Semper e Kenneth Frampton, segundo Amaral 

(2009), foi a de ajudar a construir e esclarecer uma definição ampliada no campo do 

debate da arquitetura, sobre tectônica como a linguagem síntese, ou expressão 

impressa na materialidade da obra, do processo interdisciplinar histórico, cultural, 

estético e técnico das etapas e soluções de concepção do projeto arquitetônico. Isso 

tudo baseado numa prática reflexiva, com considerações de ordem imaterial, filosófica 

e psíquica para compreensão da materialidade do objeto como uma narrativa poética 

construtiva do lugar. Os autores enfatizaram, acima de tudo, a importância da 

disciplina em propor uma abordagem preferencialmente teórica e pedagógica para o 

tema.  

Essa abordagem, no caso de Semper, exemplificada na cabana, e os quatro 

elementos primários formadores da arquitetura: têxtil, cerâmica, estereotomia e 

tectônica e, no caso, de Frampton a: topografia, metáfora corporal, etnografia e 

tipologia. Novamente, para eles essas reflexões sobre materialidade passam pelas 

discussões de estilos, processos construtivos e criativo compositivo, para finalizar em 

noções de espaço como narrativa poética, tendo a tectônica como palavra chave. Para 

Amaral (2012, p.2), a concepção de projeto se constitui numa prática reflexiva, dada 

a sua conduta antecipatória, em escolher e prever os resultados de aspectos 

funcionais, formais e técnicos na arquitetura e a trabalhar, considerando: “as 

vantagens e desvantagens dos materiais e suas montagens, para criar uma obra que 

é feita dentro de uma forma de liberdade controlada.”. 



45 

 

 Amaral (2012), com vistas a contribuir para a discussão teórica e seus 

rebatimentos na prática de concepção de projeto, estabelece e desenvolve quatro 

temas (tópicos) para esclarecer o sentido da tectônica: 

1. Tectônica: um conceito plural útil ao estudo da expressão construtiva; 

2. Precisão do vocabulário: estrutura e verdade 

3. A invisibilidade da tectônica: entendendo a complexidade da física 

construção; 

4. Tensões tectônicas: acendendo o fogo dos conflitos criativos e 

construtivos. 

Conforme Amaral (2012), os tópicos iniciam abordando as inúmeras definições 

sobre o tema com a dificuldade na conceituação, mas valoriza essa pluralidade como 

uma situação rica e única para construção do referencial tectônico. Ao inferir sobre a 

importância em dissecar e categorizar as fases de construção da edificação, do ponto 

de vista do confronto entre as técnicas, e a construção destas associada a valores 

imateriais e simbólicos, abre-se um leque de possibilidades para conferir ao ato de 

projetar e ao objeto arquitetônico, soluções que permeiam as noções sensoriais, e de 

identidade, afetividade e memória, para muito além, dos princípios técnicos e práticos 

racionalistas. No segundo tópico, o texto desconstrói o mito moderno de que os meios 

construtivos deveriam ter relação direta com a forma, as técnicas e a física da 

construção, direcionadas unicamente pelo rigor matemático do cálculo estrutural e das 

geometrias. Porém, alerta que em tectônica e à sua materialidade, a preservação 

dessa tríade (estrutura, transparência e verdade), trabalhadas sobre o prisma da 

interpretação de valores imateriais, se constituiu num pilar a elucidar e qualificar a boa 

arquitetura. 

Segundo Rocha (2012, página), existem parâmetros analíticos decorrentes do 

conceito de tectônica: “entendidos como dimensão essencial da arquitetura, da qual 

parte de sua expressividade intrínseca é inseparável da maneira precisa da sua 

construção”. Para Amaral (2012), tectônica é a propriedade que difere numa obra a 

condição de arquitetura da mera construção. Para estabelecer as bases de julgamento 

para uma boa ou má tectônica, Amaral (2013) e Rocha (2012) propõem um conjunto 

de critérios e parâmetros para avaliação e reconhecimento da condição tectônica da 

obra. Amaral (2012) se baseia na análise da expressão construtiva da edificação a 
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partir das seguintes tensões, oriundas nos conflitos criativos e construtivos na 

concepção do projeto: 

Forma de contato com o solo (libera x enterra);  

Escolha do sistema construtivo (corpo sólido x filigrana); 

Transformação do material (dimensão técnica x representacional); 

Materiais e técnicas empregadas (variedade x homogeneidade construtiva). 

 

Rocha 2012), baseada em Frampton (1999), estabelece em consonância com 

Amaral (2012), parâmetros analíticos que são complementares: 

 Relação sítio e estrutura formal arquitetônica; 

 Relação estrutura existente e estrutura formal arquitetônica; 

 Relação elementos de vedação e estrutura formal arquitetônica. 

Para construção do lastro no método de concepção e no projeto arquitetônico 

do Cais da Memória, esse estudo abordará os critérios e parâmetros desenvolvidos 

por Amaral (2012) e Rocha(2012), para definir uma condição tectônica à proposta, 

aplicando possíveis conceitos, parâmetros e conceitos como rebatimentos na prática 

de projeto. 

 

Intervenções em áreas de valor patrimonial 

 

A intervenção em áreas de valor patrimonial (sítios históricos) tem, segundo 

Natália Miranda Vieira (2004), sido utilizadas como estratégias para propostas de 

revitalizações, renovações e requalificações urbanas de áreas degradas nas regiões 

centrais de cidades em todo o planeta. O percurso histórico da disciplina aponta para 

um significativo processo de maturação, com a transformação de conceitos, 

adaptando-os e ampliando-os, para os atendimentos às demandas emergentes que 

surgem em função das transformações técnicas, econômicas, históricas e sociais.  

Segundo Vieira (2014), entende-se a construção e divisão desse percurso a 

partir de quatro momentos históricos: I) século XV- Renascimento e experimentação; 

II) século XVIII- formulação do conceito de restauro; III) século XIX – instauração e 
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consagração da teoria de restauro; século XX- revisão e ampliação do conceito das 

teorias. De acordo com Vieira (2014), a intervenção em área de valor patrimonial 

enquanto disciplina, tem seu lastro baseado nas teorias do restauro, que subsidia as 

propostas arquitetônicas, a partir da sugestão de uso de conceitos, recomendações e 

práticas no processo projetual.  

O surgimento das práticas de intervenção em áreas patrimoniais se deu como 

experimentação no século XV, a partir da valorização no Renascimento do retorno às 

posturas e modelos construtivos da antiguidade clássica greco-romana, depois 

passou pela construção da ideia e do conceito sobre a matéria no século XVIII, a partir 

dos precedentes filosófico da razão e das descobertas na arqueologia (VIEIRA, 2014). 

Com a inauguração e consagração como disciplina no século XIX, emergiu na 

definição de conceitos a partir do dualismo entre Eugene Emmanuel Viollet-Le-Duc 

(1814/ 1879) e John Ruskin (1819/ 1900) e a moderação de Camilo Boito (1836/ 1914), 

a escola conhecida como Restauro Estilístico, até a revisão crítica e ampliação dos 

conceitos no século XX, de Alois Riegl (1857/1907), Gustavo Giavonnani (1873/1947) 

e Cesare Brandi (1906/ 1988), escola Restauro Científico.  

Para o século XXI, vive-se um período de desafio criativo, e alerta para o estado 

de suspensão vivido, diante dos novos temas e questões (intersubjetividade, 

negociação entre sujeitos e importância da interação entre especialista e usuários), à 

influir na revisão da teoria de conservação contemporânea (VIEIRA, 2014). O objetivo 

é de incluir e redefinir os conceitos de imaterialidade, paisagem cultural e patrimônio 

cultural, essenciais como ferramentas às novas posturas de intervenção 

comprometidas na preservação de áreas patrimoniais desafiadas e ameaçadas pela 

velocidade e urgências da sociedade informatizada do novo século. 

As teorias de restauro segundo Vieira (2014), tem três grandes personagens 

na sua consagração no século XIX, Viollet-Le-Duc (1814/ 1879), John Ruskin 

(1819/1900) e Camilo Boito (1836/ 1914). O século XIX foi marcado pela escola do 

“Restauro Estilístico” que preconiza: “Cada edifício ou cada parte deste deve ser 

restaurado no estilo que lhe é próprio, não só como aparência, mas inclusive como 

estrutura” (VIEIRA, 2014, s.p). 

Ao vincular a conduta projetual dos teóricos com a formulação de suas teorias, 

Vieira (2014), enfatiza que a contribuição de Viollet-Le-Duc (arquiteto, escritor, crítico 

e historiador de arte), se deu pela postura racionalista, de oposição o ornamento e a 
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defesa da estreita vinculação da: a) forma à função; b) forma à estrutura; e c) forma 

ao programa. Porém, isso foi marcado pela presença autoral à promover acréscimos 

para, segundo Viollet-Le-Duc (apud VIEIRA, 2015, p.), completar a concepção ideal 

dos monumentos e justificar que:” restaurar um edifício não é conservá-lo, repará-lo 

ou refazê-lo, é restituir a um estado de inteireza, que pode jamais ter existido em um 

dado momento”. Viollet-le-duc segundo Vieira (2014), acrescenta uma noção de 

autenticidade ao debate da época, ao publicar o (verbete dicionário) “Dictionnaire 

raisonné de l’architecture française de XI au XVI siècle” e ao assumir o restauro com 

reconstrução dos monumentos: I) Castelo Pierrefonds; e II) Catedral de Notre Damme 

de Paris.  

A obra de Le-Duc, segundo Vieira (2014), aponta ainda influência recebida do 

método analítico de Curvier, anatomia comparada, com a aplicação de dos métodos 

das ciências comparadas a arquitetura, em que afirma a possibilidade de deduzir um 

todo que não mais existe, a partir de suas partes (como exemplo, a reconstituição de 

plantas e animais a partir de uma folha ou de um osso). Le Duc foi, contudo, 

fortemente criticado no século XX, pelos riscos arbitrários e reconstituições 

fantasiosas que sua postura pode ter provocado (VIEIRA, 2014). É possível destacar 

que Viollet-Le-Duc contribuiu para o futuro ao propor um programa de restauro e 

assumir posturas que buscavam a unidade de estilo da obra e tratava os acréscimos 

como intromissões, fazendo remoções e adaptações necessário, descontruindo a 

sacralização do objeto como algo imutável. 

Opositor aos ideais de Le-Duc, John Ruskin, segundo Vieira (2014), atuou no 

cenário das grandes transformações urbanas ocorridas em Londres no século XIX, o 

que provoca o posicionamento de defensor da autenticidade das edificações, ao 

valorizar as referências históricas da edificação e incluir nesse rol de monumentos a 

arquitetura doméstica. Ruskin, segundo Vieira (2014), contribuiu para a teoria com 

formulações de quatro pontos (conservação/ preservação, pátina, autenticidade e 

manutenção), iniciando, com fortes críticas às vilas operárias, aos palácios e as 

arquiteturas isoladas como um todo, enfatizando a importância da malha urbana 

formada pelas residências, incluindo os conjuntos urbanos no campo da preservação.  

As ideias de Ruskin, não tiveram aplicação prática de imediato, porém 

influenciariam no futuro a construção dos argumentos e critérios para as intervenções 

em áreas de valor patrimonial, e com as ideias bases para o desenvolvimento 
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sustentável na arquitetura, preservar para as gerações futuras, na permanência da 

arquitetura e qualidade dos materiais (VIEIRA, 2014). Trata-se de uma alusão à pátina 

como marcas que o tempo que se imprime nos edifícios e fazem parte de sua 

essência, argumentos que se verificariam, em disciplinas como fenomenologia e 

tectônica, vitais às posturas de intervenção em áreas de valor patrimonial.  

Infere o autor sobre uma noção de autenticidade a partir do respeito a 

importância sobre as considerações do momento atual, e afirmando ser impossível a 

prática de restauro, comparando-a ao desejo de ressuscitar um morto uma vez que 

isso constituiria na perda da autenticidade de sua própria essência. Contemporâneo 

de Le Duc e Runkin, Camilo Boito foi o ponto de moderação do século XIX, ao propor 

noções de avaliações baseada na arte e na técnica (VIEIRA, 2014). Como restaurador 

teórico, ocupou uma posição moderada e intermediária entre o dualismo de Viollet-

Le-Duc e John Ruskin, ao sintetizar e elaborar os princípios que seriam a base das 

teorias de restauro contemporânea. 

No século XX, o pós-guerra provocou a aceleração das práticas e a revisão dos 

conceitos das teorias de restauro, a partir da urgência de reconstrução do imenso 

patrimônio destruído, e a ameaça de sobrevivência do que restou (VIEIRA, 2014). 

Nesse período, os nomes de Alois Riegl 1857/1907), Gustavo Giovannoni (1873/1947) 

e Cesare Brandi (1906/ 1988), foram peças chaves para a transformação e 

entendimento das mudanças de meios e métodos de teorias de restauro e 

intervenções em áreas de valor patrimonial (VIEIRA, 2014).  

Conforme Vieira (2014), Alois Riegl, ao publicar,” O culto moderno do 

monumento”, em 1903, promoveu a análise crítica da noção de monumento histórico, 

tratado como objeto social e filosófico. A publicação estabeleceu a primeira análise 

sistemática dos valores patrimoniais da teoria da restauração. Riegl segundo Vieira 

(2014), criou chaves para o entendimento da teoria de restauro como o termo 

“Vontade e arte”, que reflete o conceito moderno de historicidade. Esse conceito diz 

que o caráter de uma obra é determinado pela atualidade das respostas de cada 

cultura às condições e necessidades que enfrentam. Riegl categoriza os monumentos 

em (monumento intencional e monumento histórico artístico) e determina uma escala 

de valores para a restauração: I) valor de rememoração (histórico e de antiguidade); 

II) valor artístico (relativo ou de novidade); III) Valor de contemporaneidade; e IV) valor 

de uso. A postura de Riegl favorece a mínima intervenção e limita a restauração ao 
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estritamente necessário para preservar o objeto, guiado pelo respeito de antiguidade 

(VIEIRA, 2014). 

O arquiteto Gustavo Giovannoni, segundo Vieira (2014), contribuiu para 

consolidar os princípios modernos de conservação na Itália, determinando a ênfase 

no aspecto crítico e científico na base para o restauro científico (escola que marcou o 

século XX). Giovannoni, enfatizando valores visuais e pitorescos, ressaltou a 

importância entre os palácios e a “arquitetura menor”. Ademais, ao viver num período 

marcado pela influência modernista dos planos funcionais, enfrentou o desafio de 

modernizar conservando. Formulador da teoria “Diradamento Edilizio” (afinamento ou 

desbastamento do edifício), diferiu de seus predecessores por sua abordagem da 

restauração, enquanto um problema cultural de avaliação e reabilitação de edifícios 

históricos, respeitando todos os períodos significativos que o compõe; manifestou-se 

contra os acréscimos (os restauros de inovação), mas sua grande contribuição foi 

imprimir uma importância especial ao urbanismo, inserindo-o na pauta da teoria de 

restauro. 

O quadro recente do campo teórico em intervenção em áreas de valor 

patrimonial, é marcado segundo Vieira (2014, página), pela atuação de Cesare Brandi, 

que instituiu a escola de restauro crítico + instância estética (ver Tabela 1). Brandi 

estabelece um conceito de restauração que” “constitui o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade 

estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro”. Cesari Brandi, 

conforme Vieira (2014), estabelece duas instâncias como referencial de avaliação, 

que fixam o limite do que pode ser reestabelecido da unidade, sem que se cometa 

uma ofensa estética: A estética (fator básico da obra de arte) e a histórica 

(manifestação do homem no tempo e no lugar), para então desenvolver o objetivo de 

busca pela unidade potencial da restauração, que pode ser entendida como o objetivo 

da intervenção em reestabelecer a essência da obra de arte, sem cometer um falso 

histórico, nem anular algum registro da passagem de tempo na obra. 
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Tabela 1-Escolas de restauro, destaque para Cesari Brandi. 

 

Fonte: Elaboração Natália Miranda Vieira. 

 

Segundo Vieira (2014, página), Brandi pontua importantes princípios a serem 

utilizados nos restauros e intervenções: 

 

Distinguir a intervenção nova sem destruir a unidade da obra. 

A matéria é insubstituível unicamente enquanto aspecto, não tanto, 
como estrutura. 
Qualquer intervenção de restauração não deve tronar impossível uma 
intervenção futura, ao contrário deve facilitar. 

 

Ao se pensar os desafios que permeiam os teóricos da restauração, constata-

se que a primeira geração foi marcada pela dualidade conservação x recriação, assim 

como a segunda geração pela questão historicidade x artisticidade. Já o quadro atual 

coloca diante das incertezas em como trabalhar a imaterialidade, a paisagem cultural 

e o patrimônio cultural numa perspectiva de definição de conceitos e práticas 

baseadas na intersubjetividade, na negociação entre sujeitos e na importância da 

relação entre especialista e usuários. 
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Quadro 1- Dualidade de reflexão dos momentos históricos da restauração. 

 

Fonte: Elaboração Natália Miranda Vieira. 

 

Segundo vieira (2004), o atual momento, marcado pelo rebatimento e influência 

das teorias de restauro e suas revisões nas cartas patrimoniais, (documento 

capitaneado pela UNESCO, resultantes das recomendações de encontros e ou 

congressos para preservação, conservação e restauração do patrimônio cultural), tem 

na prática se debruçado sobre o desafio de redefinir o conceito de conservação e 

trabalhar os novos parâmetros de integridade e autenticidade (princípios chaves para 

reflexão nas intervenções contemporâneas), e criatividade (vital à conciliação entre 

teoria e prática). Steve Tiesdell, Taner Oc, Tim Heath (1996 apud VIEIRA, 2014, p.5) 

colocam que “o sentido original de preservação diz respeita à limitação da mudança, 

enquanto que conservação diz respeito à inevitabilidade da mudança e a gestão desta 

mudança”. Ao dissecar o conceito de conservação, Tiesdell, Oc, Heath (1996 apud 

VIEIRA, 2014) propõem as três novas categorias de intervenção que tem guiado as 

recentes propostas intervenção e restauro do patrimônio. São elas: a) uniformidade 

contextual (cópia dos estilos do entorno); b) continuidade contextual (postura de 

manutenção da integridade do local às custas do comprometimento da autenticidade; 

e c) justaposição contextual (posição herdeira das ideias modernistas que busca o 

espírito de nosso tempo, cuja a ordem harmônica é alcançada por meio da 

justaposição de edificações de diferentes épocas, cada uma representada no seu 

próprio tempo). 

O rebatimento desse subcapítulo de referencial teórico na proposta do projeto 

do Cais da Memória, se dá como sugestão para uma postura projetual, uma vez que, 

o terreno da proposta não se situa dentro do perímetro tombado, apenas o margeia, 
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o que não o isenta da necessidade de estabelecer um diálogo com seu entorno. 

Atualmente, grande parte do patrimônio arquitetônico do centro histórico de Natal 

apresenta-se com elevados níveis de descaracterização tipológica, ainda que 

preserve sua morfologia, plano de massa e malha urbana. A conduta projetual que 

possivelmente se dará embasada na categoria intervencionista de continuidade 

contextual, pois segundo Tiesdell, Oc, Heath, (1996, p.194-195 apud VIEIRA, 2014, 

página): “este envolvimento com a tradição arquitetônica do contexto procura ser, 

aqui, não uma cópia ou imitação, mas uma interpretação”. 

 

A Quadra Aberta 

 

Foco do debate contemporâneo sobre a valorização da malha urbana por meio 

dos espaços privados, a quadra aberta foi segundo Abílio Guerra (2014) importante 

solução para o encarceramento da urbanidade nos grandes aglomerados urbanos, 

citando Christian de Portzamparc, o autor destaca a possibilidade de reinvenção da 

rua para o tráfego e convívio do pedestre a partir da conexão entre partes isoladas 

(quadras entrincheiradas) e valorização de objetos autônomos (edifícios) pelos vazios 

e alinhamentos ou realinhamentos parciais gerados no interior e nos limites dos lotes 

(GUERRA, 2014). Apontada como uma solução conciliadora entre o que Portzamapc 

(1997) convencionou chamar de cidades da primeira e segundas eras, destaca-se as 

quadras abertas como o marco para a terceira era das cidades.  

A solução seria a junção das qualidades da “rua corredor” que caracterizava a 

primeira era na cidade tradicional, (ver Figura 3, Figura 5, Figura 7) com o edifício 

moderno isolado no lote (ver Figura 4, Figura 6 e Figura 8), típico do modernismo na 

segunda era da história da cidade. Nesse caldeirão formas individuais e formas 

coletivas coexistiriam, no qual Portzamparc (1997, p.47), “uma arquitetura moderna, 

isto é, uma arquitetura livre de convenção, de volumetria, de modenatura, pode 

desabrochar sem ser contida por um exercício de fachada imposto entre duas 

fachadas contíguas” (ver Figura 9). 
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Figura 3-Exemplo de rua corredor, 
Pelourinho, Centro histórico de 
Salvador. 

Figura 4- Exemplo edifício moderno 
isolado no lote, Sede da Prefeitura de 
Salvador- BA. 

  

Fonte:  Disponível em: 

<http://blog.encontresuaviagem.com.br/ex

periencias-em-viagens/cidades-brasileiras-

arquitetura>. Acesso em: 02 mar.2015. 

Fonte: Disponível em: 

<http://apoiodidatico.iau.usp.br/projeto3/pref_

salv.htm>. Acesso em 02 mar.2015. 

 

Figura 5-Exemplo de rua corredor, Olinda-
PE. 

Figura 6- Exemplo edifício moderno 
isolado no lote, Caixa D’agua, Alto 
da Sé, Olinda-PE. 

 

 

Fonte:  Disponível em: 

<http://blog.bestday.com.br/linda-em-todos-os-

sentidos-conheca-olinda/>. Acesso em: 02 

mar.2015. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/re

ad/arquitextos/06.072/352>. Acesso 

em: 02 mar.2015. 
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Figura 7 - Exemplo de rua corredor, Av. 
Central, Rio de Janeiro-RJ. 

Figura 8 - Exemplo edifício moderno 
isolado no lote, MEC, Rio de Janeiro-
RJ. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/3149001989170546

61/>. Acesso em: 02 mar.2015. 

Fonte: Disponível em: 

<http://culturanosanos50.blogspot.com.

br/>.  Acesso em: 02 mar.2015. 

 

Figura 9 - Esquemas de implantação de quadras nas três eras da cidade, 1ª era- 
cidade tradicional, 2ª era- cidade modernista e 3ª era- cidade contemporânea. 

 

Fonte: Disponível em: <http://centrocidadao.org/2015/09/08/entenda-os-conceitos-de-

espaco-urbano-cidadao/>. Acesso em: 02 mar.2015. 

 

O desafio em criar modelo de ocupação para uma cidade permeável e de boa 

urbanidade esbarrava, por um lado, na defesa da cidade tradicional que propunha o 

retorno aos esquemas de quadras fechadas (ver Figura 12). Do outro, havia o modelo 

moderno gerado pelo edifício vertical que permitia desenhar a cidade a partir de sua 

simples disposição sobre o terreno verde, a exemplo das superquadras de Brasília do 
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arq. Lúcio Costa (ver Figura 12). Mas, ainda que Portzamparc tenha enfatizado o 

caráter de evolucionismo histórico da quadra aberta e construído um sentido de 

consistência conceitual para um fenômeno que acontecia crescentemente em grandes 

cidades, seu clássico texto “A terceira era da cidade”, de 1997, o afamou como marco 

inaugural no assunto. Contudo, existiram, de acordo com Medina (2015) e Câmara 

(2015) importantes predecessores do tema, como o Plano de Expansão de Barcelona 

no século XIX (ver Figura 10), no qual: 

Ildefonso Cerdá, o engenheiro catalão que concebeu o Plano de 
Expansão de Barcelona no Século XIX, definiu em uma de suas 
versões que a ocupação das quadras não deveria fechar o perímetro 
destas para permitir a fruição dos pedestres numa escala de espaço 
diferente e complementar ao espaço da rua. Por uma questão de 
densidade e de rendimento econômico empreendedores rejeitaram 
essa proposta. Todavia, sabemos que pela dimensão e forma das 
quadras do Plano de Expansão o interior de muitas foi ocupado por 
usos e atividades coletivas, muito embora, muitas de modo irregular. 
Assim como Portzamparc, Cerdá percebeu a nova escala que as 
cidades anunciavam, em razão da Revolução Industrial, e propôs uma 
relação intermediária entre o público e o privado para resguardar um 
pouco a escala humana e comunitária da cidade” (MEDINA, 2015, 
s.p.) 

Figura 10- Plano de Expansão de Barcelona de Ildefonso Cerdá, onde 
originariamente o autor pensava as quadras abertas. 
 

Fonte: Disponível em: <https://modulacao.wordpress.com/2016/02/25/a-reinvencao-da-

quadra-no-recife-iii-por-luciano-medina/>. Acesso em: 01abr 2016. 
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Anterior a Portzamparc, constatou-se, também, o uso de quadras abertas na 

cidade do Recife/PE, no qual, segundo Andrea do Nascimento Dornelas Câmara 

(2012), ocorreram diretrizes na legislação do ano de 1953, instrumento posteriormente 

acrescido com os Planos de Quadras para o centro da cidade e bairros integrados à 

Lei de n.7.427/61 (ver Figura 11). No documento, estabeleceram-se regras de 

ocupação diferenciadas para as zonas da cidade com decretos e normativas para um 

novo parcelamento da zona sul que instituíam mecanismos para induzir a tipologia de 

edifícios isolados no lote de até 11 pavimentos com teto jardim, sobre pilotis livre, 

recuo progressivo sobre o edifício a medida que se afastava do lote e áreas de jardim 

concentradas no recuo frontal para fazer parte da ambiência urbana. Em contraponto 

a zona sul na região central histórica, as diretrizes previam e articulação de áreas 

públicas e privadas por meio da ocupação de miolo de quadras abertas, gabarito de 

altura até sete pavimentos e limitados a altura da torre da igreja matriz. Porém esse 

gabarito foi sendo alterado com revisões da lei (ver Figura 11, Figura 13, Figura 14). 

Figura 11- Cidade do Recife-PE. Planos 
de Quadras para o centro da cidade e 
bairros integrados à Lei No. 
7.427/61.imagem Bairro da Boa Vista. 

Figura 12- Quadras, Ouro Preto X 
Brasília 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://modulacao.wordpress.com/2016/01

/27/a-reinvencao-da-quadra-no-recife-i-por-

luciano-medina/>. Acesso em: 02 mar.2015. 

Fonte: Disponível em: 

<https://modulacao.wordpress.com/2016/02

/25/a-reinvencao-da-quadra-no-recife-iii-

por-luciano-medina/>. Acesso em: s.d. 
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Figura 13- Edf. Pernambuco, 
limítrofe da quadra do pátio do 
sebo. Recife-PE 

Figura 14- Vista área do Pátio do Sebo, Recife-
PE. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.cultura.pe.gov.br/canal/a

rtesvisuais/andar-por-andar-um-

recife-que-cria-e-produz/>. Acesso 

em: 13 set 2015. 

Fonte: Disponível em: 

<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/ger

al/noticia/2012/10/24/as-cronicas-do-

esquecimento-no-patio-do-sebo-61357.php>. 

Acesso em: 13 set. 2016. 

 

De acordo com Medina (2015), o objetivo dos planos era conferir um aspecto 

monumental ao centro da emergente metrópole e aos bairros contemplados no plano 

sem, contudo, causar rupturas com o passado. Previa-se a desconstrução do miolo 

para usos público coletivo, permanecendo a implantação do edifício nos limites do lote 

com a rua existente conforme a cidade tradicional, contudo a verticalização era forte 

referência a tão desejada modernidade.  

Apesar da execução de alguns prédios, o plano esbarrou na delicada exigência 

da lei em estabelecer condomínios a partir da parceria entre vizinhos sem, contudo, 

definir as contrapartidas e incentivos. Mas nem tudo foi perdido, pois observou-se que 

nos poucos exemplares executados, a solução permitiu o surgimento de um modelo 

de implantação diferenciado do até então existente e conhecido e a enorme aceitação 

e ocupação por parte da população, uma vez que essa nova configuração permitia 

maior mobilidade com proteção e encurtamento de deslocamentos pelo interior das 

quadras: 
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 Esse fato foi observado em estudo piloto de ‘pós-ocupação’ realizado 
pela Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura do Recife entre 
1992 e 1994, em um setor urbano do Bairro da Boa Vista. A diferença 
entre esses espaços alternativos de mobilidade e convívio em relação 
à rua tradicional, estava no fato de que os proprietários das unidades 
comerciais tinham controle sobre o acesso. Durante o dia eram abertos 
ao público, mas durante a noite eram fechados. (MEDINA,2015, s.p.). 

 

Como modelo de eficiência na adoção de quadras abertas, Guerra (2014), 

exemplifica entre outros, o Centro Empresarial Itaú Unibanco CEIC, na cidade de São 

Paulo. Proposta de complexo intermodal (unindo os sistemas de metrô e ônibus), 

interliga uma das principais artérias da cidade a Av. Jabaquara com rua secundária e 

o parque Lina e Paulo Raia. A proposta cria planos defasados unidos por escadarias 

que permitem livre acesso do parque e rua secundária à avenida principal, 

possibilitando, com essa hierarquia de planos, a convivência simultânea entre 

programas público e privado evitando conflitos entre usuários do sistema de transporte 

público com os funcionários da instituição financeira. (Ver Figura 15, Figura 16, Figura 

17, Figura 18). 

Figura 15 -CEIC, São Paulo, vista aérea, 

com mancha verde do parque Paulo e 

Lina Raia integrada a av. Jabaquara. 

Figura 16 -CEIC, São Paulo, vista em 
perspectiva com destaque para praça 
privada. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/p

rojetos/11.124/3819>. Acesso em: 01 ago. 

2016 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/p

rojetos/11.124/3819>. Acesso em: 01 ago. 

2016. 
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Figura 17- CEIC, São Paulo, vista acesso Av. Jabaquara com o alargamento da 
avenida pela praça de acesso ao complexo. 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.fbnsummit.org/2013/sao-paulo-2/>. Acesso em: 01 

mai..2015. 

 

Figura 18 - CEIC, São Paulo, implantação. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.124/3819>. 

Acesso em: 01 mai 2015. 
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O Redesenho da Malha Urbana a partir do Edifício 

Segundo Marcio Cotrim e Nelci Tinem (2014), a experiência de redesenho da 

cidade por meio de seus edifícios tem, paradoxalmente, seus primeiros grandes 

exemplos de sucesso por reconhecimento afetivo das populações, em edifícios 

projetados por arquitetos modernos, ainda que a crítica não os tivesse dado merecido 

tratamento à época de sua execução. O movimento moderno foi genericamente 

condenado pela crítica mundial de arquitetura a partir dos anos 1960, por uma 

produção, que segundo os autores, degenerou o desenho e a ambiência do objeto 

arquitetônico e do planejamento da cidade, transformando-os em espaços 

impessoais, e hostis à sociabilidade e a prática da boa convivência humana (COTRIM, 

TINEM, 2014). Observa-se que a crítica foi incondizente, pois generalizava o ataque 

ao modernismo, homogeneizando objetos e contextos completamente diferentes, 

como exemplo o mesmo discurso dirigido às cidades europeias, que sofreram 

intervenções em suas periferias, sobretudo, com a construção de grandes conjuntos 

habitacionais. Foi também direcionado às cidades estadunidenses onde remodelação 

moderna aconteceu no centro tradicional da urbe. 

Nesse contexto, de crítica ao edifício e ao macro planejamento urbano, surgem 

propostas arquitetônicas com soluções para as quadras, ou melhor, para edifícios 

implantados na escala da quadra urbana. Essa nova solução redefiniu relações de 

cheios e vazios, alinhamentos no lote, modenaturas de fachadas, defasagens de 

planos/lajes e distribuição de volumes no lote/quadra, com a popularização de 

soluções que estabeleciam continuidades espaciais, permeabilidades e 

transparências por meio de estratégicos vazios (ver Figura 19, Figura 20, Figura 22 e 

Figura 24). Essas soluções raramente alcançadas na história da arquitetura, até 

então, representaram uma profunda revisão com a influência e absorção dos 

conceitos da rua corredor da cidade tradicional unidos às características do edifício 

isolado no lote típico do urbanismo moderno, seus predecessores históricos (ver 

Figura 21 e Figura 23). A ação pioneira desses arquitetos constitui-se num importante 

gesto inaugural para repensar a lógica de apropriação e configuração de espaços no 

exercício da arquitetura, onde a absorção e transformação da urbanidade a partir de 

seu entorno estabeleceram a identidade da chamada arquitetura contemporânea. 
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Figura 19-  Les Hautes-Paris 1975. Axonométrica do projeto icônico de quadras 
abertas. Arq. Christian de Portzamparc. Em destaque vermelho, rua e praça privada 
aberta ao público ao dia e com acesso controlado à noite.  
 

Fonte: Disponível em: <http://www.portzamparc.com/en/projects/les-hautes-formes/>. 

Acesso em: 21 abr2016.Editado pelo autor 

 

Figura 20 - Les Hautes-Paris 1975, implantação do projeto icônico de quadras 
abertas. Arq. Christian de Portzamparc. A implantação abre uma nova rua privada 
na malha urbana. 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.portzamparc.com/en/projects/les-hautes-formes/>. 

Acesso em: 21 abr2016. 
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Figura 21 - Esquema com perspectiva 

da implantação de quadras na história 

da cidade.  

Figura 22- les Hautes formes, 
arq.Christian de Portzampac, 1975. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.portzamparc.com/fr/projects/q

uartier-massena/>. Acesso em: 21 abr2016. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.hoodedutilitarian.com/2010/09/st

range-windows-draw-buildings-build-

drawings-part-2/>. Acesso em: 21 abr2016. 

 

Figura 23-Esquema com 
perspectiva da implantação de 
quadras na história da cidade. 

Figura 24 - les Hautes formes, arq.Christian 
de Portzampac, 1975. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://norethrud.wordpress.com/tag/

universite/>. Acesso em: 21 abr2016. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projeto

s/11.124/3819>. Acesso em: 21 abr2016.  
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A crítica da cidade que nasceu da especulação imobiliária no século XIX, 

motivou a essa nova postura no apropriar-se do espaço, reorganizando-o a partir de 

elementos morfológicos tradicionais. Ainda que dissolva a quadra e seu parcelamento 

de lotes, as novas configurações garantem por pequenas operações, áreas verdes e 

locais de passagem, continuidade ou descanso, permitindo vivências públicas sobre 

espaços privados. Segundo Cotrim e Tinem (2014, p.134): 

Mendonça (2012) em sua dissertação de mestrado aponta três grupos 
de estratégias de redesenho: a planta geradora do projeto e da nova 
implantação, o vazio como espaço projetado e a verticalização. O 
primeiro item trata do vínculo da implantação com a organização do 
espaço interno do edifício, privilegiando as questões de 
funcionamento, climáticas, tecnológicas e econômicas, e propondo 
outras formas de implantação alheias ao traçado tradicional de 
quadras e lotes. O segundo aponta o vazio urbano como intenção e 
desígnio em que a disposição assimétrica dos volumes cria espaços e 
reentrâncias difíceis de serem desconsiderados na dissolução da 
fronteira entre público e privado, em que os pilotis são fortes aliados. 
Os recuos, as marquises sobre as calçadas, as passagens cobertas e 
as parcelas semi-públicas no pavimento térreo refletem o 
compromisso dos arquitetos com os princípios modernos explícitos 
nas propostas urbanísticas mais radicais dos anos 1920. As galerias 
comerciais não rompem com a rua corredor, mas permitem às torres 
a sua liberação em relação à via, construídas nos terraços (públicos) 
acima dessas galerias. Por fim, a verticalização moderna muda 
completamente as relações com o traçado tradicional, na torre 
moderna o pavimento térreo e o terraço não são espaços confinados, 
são espaços abertos para o exterior. Para Panerai (2004), o edifício 
solto em relação ao lote e à quadra, elevado por pilotis, declara o fim 
do quarteirão como elemento morfológico e a perda completa das 
referências urbanas tradicionais e, consequentemente, o fim da 
vizinhança. Em que pese às reflexões do autor, o alvo dos arquitetos 
modernos era exatamente a proposta de novas referências e novas 
vizinhanças. 

 

O conjunto nacional, projeto do arquiteto David Libeskind é, segundo Cotrim e 

Tinem (2014), um dos mais celebrados e bem-sucedidos exemplos de arquitetura com 

ressonância urbana. Construído na cidade de São Paulo entre 1955 e 1956, situa-se 

na Av. Paulista e tem sua composição formal estabelecida na clássica tríade moderna, 

base em prisma horizontal sob um corpo vertical e coroamento em discreta platibanda 

de arremate do telhado (ver Figura 25). A edificação possui um terraço sobre o prisma 

da base que se conformou como uma praça elevada, resposta interativa entre o corpo 

e a avenida, situada numa região de malha urbana adensada e com poucos vazios e 

áreas verdes (ver Figura 25).  
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 Segundo Fernando Viégas (2013), a grande virtude do conjunto está nas 

características da implantação virtuosa com um prisma vertical (privado) sobre uma 

plataforma (prisma horizontal) de serviços (públicos) que define a quadra. O bloco 

vertical paralelo a Av. Paulista (corredor de transporte público coletivo) está locada 

junto a face oposta do lote na alameda Santos, por onde se protege a torre de 

escritórios e habitação do extremo barulho da avenida (ver Figura 25). A sua base 

vertical abre as quatro fachadas para o exterior, promovendo a permeabilidade do 

pedestre (ver Figura 26) e a continuidade espacial das ruas adjacentes (Av. Paulista, 

Alameda Santos, Rua Padre João Manoel e Rua Augusta) por um térreo sombreado 

e com serviços, onde os grandes espaços do programa, cinema e estacionamento 

(que, por sua natureza de ambiente fechado, se tornaria um obstáculo caso 

implantado no térreo) estão enterrados num subsolo. O estacionamento tem, ainda, 

suas entrada e saída voltadas para as ruas secundárias, garantindo fácil 

deslocamento dos autos sem, contudo, empatar o trânsito da Av. Paulista como seus 

pares vizinhos. 

Figura 25 -Conjunto Nacional, São Paulo-
SP. Composição formal em base de 
plataforma horizontal, corpo em prisma 
vertical e discreto coroamento em 
platibanda de arremate do telhado. 

Figura 26 - Conjunto Nacional, São 
Paulo-SP. Vista de acesso a partir da 
av. Paulista. Continuidade de piso da 
calçada com o térreo do edifício. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arq

uitextos/15.180/5554>. Acesso em: s.d. 

Fonte: Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/46070423686

0837379/>. Acesso em: 02 mar.2015. 
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O Edifício Praça 

A praça como lugar de acolhimento e encontro entre os homens é um recinto 

sagrado da urbanidade desde sempre e em todas as partes do planeta, mas conforme 

Cotrim e Marques (2014), é na ágora grega que a cultura arquitetônica ocidental 

confere o sentido simbólico para o lugar. Ainda que muitas exceções sejam 

observadas na história como a praça fortificada por exemplo, o sentido de praça como 

local de reunião é amplamente lembrado, fato constatado na quantidade de citações 

em memoriais de projetos nos recentes concursos de arquitetura no Brasil.  

Porém, o entendimento da praça como ambiente paisagístico, não construído 

de caráter estético para cidade parece segundo os autores ter se encerrado na teoria 

e prática com Camilo Sitte com sua visão de construção de lugares como arte urbana 

“ao olhar do século XIX” (COTRIM, MARQUES, 2014). Suplantado pelo seu rival Otto 

Wagner e sua visão racionalista, a quem o urbanismo moderno – e sua diretriz de 

implantação do edifício sobre pilotis no lote verde – acabaria sendo a objetivo 

visionário a ser afirmado. Camilo Sitte volta ser revisado no final do século XX, com a 

retomada do referencial histórico como partido arquitetônico no nascimento do Pós-

moderno.  

Cotrim e Marques (2014) citam ainda que o ideal moderno encontrou forma na 

Ville Radieuse e que essa nova possibilidade de arranjo do espaço engessou-se ao 

se tornar dogma referenciado nas recomendações dos sucessivos CIAM’S 

(Congresso Internacional de Arquitetos Modernos) entre 1933 até 1951, estancando 

possibilidades da invenção espacial moderna. A reação viria dentro do próprio 

movimento e inicialmente do norte da Europa, dos seguidores de Alvar Aalto, cuja 

criação de espaços abertos integrados a edifício, sobretudo os públicos, assumiria 

papel em muitos casos de maior importância que a próprio espaço interno.  

Mas é nos Estados Unidos dos pós-guerra, estimulado pelo galopante 

crescimento da economia e num ambiente de renovações urbanas que as ideias da 

modernidade são largamente implantadas nos centros urbanos, em intervenções do 

tipo tabula rasa. É nesse cenário nos anos 1960 que surge a mais veemente crítica 

ao pensamento moderno e, paradoxalmente, também surgiria a solução, 

principalmente a partir dos projetos de edifícios que incorporariam o sentido de praça 

em sua espacialidade. Em especial, o trabalho do arquiteto Kevin Roche, conhecido 
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como herdeiro de Eero Saarinen, que, para muitos e era ícone e responsável pela 

disseminação do estilo internacional nos EUA. 

Cita-se, aqui, o exemplo do Museu de Oakland-OMCA, por se tratar de um 

edifício com relação afetiva com a cidade e por sua implantação numa zona inóspita 

cercado por autopistas (ver Figura 28), num cenário que apresenta certas 

similaridades com a proposta do Cais da memória, projeto parte integrante dessa 

dissertação. Cotrim e Marques (2014), atestam que a virtude espacial do museu reside 

na inserção do conjunto na paisagem (escondido sob terraços de vegetação em 

degraus) (ver Figura 27, Figura 29). O edifício constitui-se numa enorme praça pública 

e no conceito radical, moderno e verde para um museu público. Construído sobre 

cinco quadras urbanas e dividido em três níveis, esse jogo de planos oferece 

escadarias, terraços, pátios espelho d’água e do interior essa defasagem de planos 

gerou um jogo de aberturas por onde se permite ver o céu. Essa visão foi 

recentemente atualizada e preservada em uma grande renovação de Mark Cavagnero 

e Associados, elogiada pela discrição da solução que preservou as circulações e 

jardins do projeto original, mas instalou elementos de aço e vidro (ver Figura 30) a fim 

de reconfigurar espaços que com o tempo tornaram-se obsoletos e desarticulados.  

O projeto original de Kevin Roche foi saudado como um marco pelo seu enorme 

terraço com jardim, pátio amplo e edifícios de concreto que, para um observador 

casual, pode não perceber a presença do edifício. A grande renovação preservou a 

visão extraordinária do parque urbano e complexo cultural e, simultaneamente, 

reforçou o interior para proporcionar programas adequados para as necessidades de 

hoje. Os autores destacam ainda o envolvimento emocional do público com o prédio 

e ao processo de reforma ao qual foi submetido. 
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Figura 27 - Terraços da galeria do 
Oakland Museum of Art, arq. Kevin 
Roche. 

Figura 28 -vista área do do Oakland 
Museum of Art, entre autopistas arq. Kevin 
Roche. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/287386019

949375874/>. Acesso em: 22 abr2016. 

Fonte: Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/524387950334085

573/>. Acesso em: 22 abr2016. 

 

 

Figura 29 - Terraços com jardins em desnível 
da galeria do Oakland Museum of Art por 
Kevin Roche. 

Figura 30 - Detalhe da intervenção 
com elementos de aço e vidro 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/4135571782629965

49/>. Acesso em: 22 abr2016. 

Fonte: Disponível em: 

<http://maisarquitetura.com.br/renovac

ao-do-museu-de-oakland-na-

california-por-mark-cavagnero>. 

Acesso em: 22 abr2016. 
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Outro projeto de Kevin Roche, a Fundação Ford em New York, apresenta 

características de edifício praça onde segundo Mason (2008, s.p.): 

A Fundação Ford foi inovadora em uma infinidade de formas, sendo a 
mais proeminente delas é a criação de um grande pátio interior [], um 
novo tipo de ambiente urbano. O plano também um destaque especial 
ângulos de 45 graus, como na escada, criando uma forte orientação 
diagonal em um espaço quadrado, um desenvolvimento que ocupou 
muitos arquitetos na década seguinte. O pátio contém mullions 
ordenadas e spandrels interrompidos pelas colunas maciças, paredes 
escada e elementos de suspensão, criando uma composição 
estrutural variados. A claraboia "estilo losango" é composto por treliças 
i-feixe de fixação de vidros em três faixas alternadas, maciço em 
escala ainda assim dando a aparência de vitrais facetado. As 
articulações argamassa das colunas de granito enfrentou imitar 
empilhados-pedra, elogiando o jardim terreno abaixo. Tal como 
acontece com o granito interior os materiais exteriores foram também 
escolhidos para complementar, e não representar, a folhagem e 
ambiente circundante. O design do edifício foi extremamente 
detalhista, cada aspecto cuidadosamente planejado, desde a coleta 
de água da chuva do telhado para irrigar o jardim interior, colocando 
barras de aquecimento sob as calçadas para a prevenção de gelo, e 
design de mobiliário de escritório móvel que poderia acomodar uma 
variedade de necessidades. Cada aspecto do edifício foi projetado 
para enfatizar a comunidade, melhorar a eficiência, e dar uma nota de 
seriedade para o negócio que está sendo realizado dentro. 

Avaliação Geral: A Fundação Ford era representante da nova 
abordagem do Movimento Moderno em ambientes urbanos. No 
entanto, a sensibilidade ambiental do projeto estava décadas à frente 
de seu tempo e pode ser considerado um dos primeiros edifícios 
verdes, não apenas para a folhagem, mas os sistemas. Os esforços 
cuidadosos da Fundação Ford para manter o edifício em perto de 
condição original é um testamento para o sucesso do projeto original. 

No edifício da fundação Ford, em New York, está registrado um repertório que 

o configura como um edifício com urbanidade. O átrio que alcança uma altura de cerca 

de dez pavimentos e o jardim escalonado com densa vegetação na base deste (ver 

Figura 31, Figura 32 e Figura 33) configurando uma praça interna privada. A 

vegetação interna é um prolongamento da praça pública anexa ao lote e espacialidade 

interna com o grande vazio e todas as salas e pavimentos voltados para este, cria 

uma continuidade com a o exterior, ampliando e evitando a sensação de confinamento 

do espaço. Por fim, a claraboia no teto e a fachada de cristal garante essa 

continuidade visual com o céu e o infinito da paisagem. Essa solução resolve não só 

do ponto de vista prático o escoamento mais fluído de grande volume de pessoas, 

como instaura uma sensação de conforto e proteção pela natureza grandiosa do 
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interior (sentido nos fechamentos transparentes dos vãos de fachada e nas 

proporções das medidas de comprimento, largura, e altura). 

Figura 31-Fundação Ford, notar átrio e 
praça interna ao prédio. 

Figura 32-Fundação Ford, corte, notar 
vazio no hall principal. 

  

Fonte: Disponível em: < 

http://www.docomomo-

us.org/register/fiche/ford_foundation_head

quarters>. Acesso em: 22 abr2016. 

Editado pelo autor. 

Fonte: Disponível em: < 

http://telhadoscriativos.blogspot.com.br/2013/

03/jardim-urbano.html>. Acesso em: 22 

abr2016.Editado pelo autor. 

 

Figura 33 - Vista do átrio interno da Fundação Ford, arq. Kevin Roche, New York. 
 

Fonte: Disponível em: http://es.slideshare.net/gzapatazorrilla/kevin-roche-16691158. 

Acesso em: 22 abr2016. Editado pelo autor. 

 

http://es.slideshare.net/gzapatazorrilla/kevin-roche-16691158
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O edifício da fundação Ford em New York atesta um outro importante valor 

oposto ao caso do Museu de Oakland-OMCA: o do valor afetivo conferido a um edifício 

novo, sem histórico de convívio com a comunidade ou precedentes de uso no local, e 

que pela sua natureza integradora e suas características espaciais, ampliam o 

conceito de urbanidade, trazendo qualidades até então entendidas como de domínio 

público e de ambientes abertos para dentro do edifício privado, conferindo um valor 

simbólico para a localidade. Pode-se entender que ampliação tanto do conceito, como 

das características espaciais (que estendem campos de visão, e zonas de serviços, 

circulações e estares entre interior e exterior) são estratégicos elementos para 

decisões de projeto que pretendam construir sentido de urbanidade no interior do lote 

e do edifício. 

 

De Museu à Centro Cultural:  agentes de intervenção urbana. 

Um museu é, na definição do International Council of Museums (ICOM, 2001, 

página), "uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde 

e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e 

deleite da sociedade". 

A história humana é marcada em todas as culturas do extremo oriente ao 

ocidente pelo hábito humano do colecionismo que, por indiscutíveis motivos, atribui 

valor simbólico, cultural, afetivo e material a esses objetos de coleções e que, pelo 

gesto, justificou sua preservação ao longo da história humana. Dos salões dos 

palácios da antiguidade às bibliotecas dos mosteiros da Média, foi longo o percurso 

até as: a) coleções principescas do século XIV; b) aos gabinetes de curiosidades e; c) 

coleções científicas, que são considerados a origem dos museus contemporâneos. 

A palavra “MUSEU” se origina na Grécia antiga. Da palavra Mouseion que designava 

“templo das nove musas”, entidades ligadas a vários ramos das artes, ciências e filhas 

de Zeus com Mnemosine, (divindade da memória) (JULIÃO, 2006). Segundo Letícia 

Julião (2006), o termo já era usado em Alexandria para designar o local destinado ao 

estudo das artes e das ciências. A famosa biblioteca de Alexandria pode ser 

considerada o primeiro exemplo de museu pela sua infraestrutura e natureza de uso, 

mas não o único, pois, na antiguidade, se tornou afamada a coleção de pinturas 
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exposta nas escadarias da Acrópole no século V a.C., além do hábito dos Romanos 

de expor coleções públicas nos fóruns, jardins públicos, templos teatros e termas. 

Porém, os que nos conecta ao conceito de museu atual são as coleções principescas, 

os gabinetes de curiosidades e os gabinetes científicos surgidos na Europa do século 

XVI, considerados o ponto de partida da historiografia dos museus contemporâneos 

(ver Figura 34). Esses espaços surgiram na Europa, quando o colecionismo dos 

objetos adquiridos pelas grandes navegações estava em alta moda e constituiu-se 

uma iniciativa oportuna diante da revolução do olhar e das mudanças de 

comportamento trazidas pela expansão marítima e pelo espírito científico e humanista 

do Renascimento, que desde o princípio, despertou o interesse e respeito do grande 

público por revelar um novo mundo. Os espaços nascem como depósitos caóticos 

destinados a fruição dos proprietários e a pesquisa de estudiosos. Somente em fins 

do século XVII e depois séc. XVIII, com a Revolução Francesa é que se abre ao 

público em geral com um sentido de educar a população, marcando o surgimento dos 

grandes museus nacionais. 

Figura 34 -Gabinete de Curiosidades 

séc. XVI. 

Figura 35-Fachada leste original do 

Ashmolean Museum em 1865. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.sedema.df.gob.mx/museodehis

torianatural/index.php/quienes-somos/mas-

sobre-el-museo-de-historia-natural/mas-

sobre-el-museo-de-historia-natural-y-

cultura-ambiental-gabinete-curiosidades.>. 

Acesso em: 02 mar.2015. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.ashmolean.org/ash/britarch/coll

ections/collection-index.html>. Acesso 

em:02 mar. 2015.  
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O surgimento do museu moderno é recente segundo Julião, 2006, essa 

tendência nasceu em 1671 na Basileia (Suíça) como museu universitário (atualmente 

Museu de Belas Artes) com a aquisição do gabinete Amerbach, um colecionador 

humanista da pré-reforma. Na Inglaterra, em 1683, surge aquele considerado o 

primeiro museu moderno, o Ashmolean Museum (ver Figura 35), a partir da doação 

da coleção de John Tradescant, feita por Elias Ashmole, à Universidade de Oxford. O 

segundo museu público foi criado em 1759, por obra do parlamento inglês, na 

aquisição da coleção de Hans Sloane (1660-1753), que deu origem ao Museu 

Britânico, e na sequência, a Áustria cria o Belvedere em 1783 em Viena.  

A acepção atual de museus nasceu, para muitos, na França pelo Governo 

Revolucionário, em 1793 com o Museu do Louvre, primeiro museu público, com 

procedimentos e métodos de tombamento, catalogação e preservação de coleções 

que segundo Julião (2006, p.19.): “foram nacionalizadas e tornadas acessíveis a 

todos, com finalidade de instruir a nação e difundir o civismo e a história”. No Século 

XIX, se consolidou a acepção de museu delineada pela Revolução Francesa e 

surgiram instituições de museus na Europa, importantes em todo o mundo ainda hoje. 

De coleções particulares que se tornaram públicas a iniciativas governamentais, tem-

se entre outros: Museu Real dos Países Baixos em Amsterdã, 1808; Altes Museum 

na Alemanha em Berlim, 1810; Museu do Prado na Espanha em Madri, 1819; Museu 

Hermitage na Rússia em São Petersburg, 1852; Museu Mauritshuis (Holanda), ANO 

entre outros. 
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Figura 36 - Museu do Louvre, nascido da Revolução Francesa com o objetivo de 
educar a população é para muitos a matriz do conceito contemporâneo de museus. 
 

Fonte: Disponível em: <http://viagemcervejaefotos.blogspot.com.br/2008/10/histria-da-

louvre.html>. Acesso em: 02 mar.2015. 

 

Figura 37- Museu do Louvre na atualidade, importante referência mundial na área. 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-169587/classicos-da-

arquitetura-piramides-do-louvre-slash-im-pei/5037ebb228ba0d599b00047c-ad-classics-le-

grande-louvre-i-m-pei-photo>. Acesso em: 02 mar.2015. 

 

Segundo Julião (2006, p.19.), os museus no século XIX foram “concebidos dentro 

do espírito nacional, nasciam imbuídos da ambição pedagógica - formar o cidadão, 

através do conhecimento do passado - participando de maneira decisiva do processo 

de construção das nacionalidades”. Essa ação visou legitimar simbolicamente os 

Estados Nacionais emergentes e assumiu tamanha importância que se credita ao 

Museu Nacional de Budapeste, por ter sido criado com dinheiro voluntário, um 

importante papel na ação da luta de independência da Hungria. Além dos tesouros e 

antiguidades nacionais, muitos museus constituíram grandes acervo a partir do 

domínio colonial europeu nos séculos XVII, XVIII e sobretudo XIX. 
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 Das expedições científicas a coletar informações sobre fauna, flora, topografias, 

mineralogia, e costumes de sociedades, formou-se um poderoso levantamento e 

conhecimento a partir de minuciosos relatos de viagens. No Brasil, a primeira 

experiência de gabinete de coleção similar aos europeus aconteceu em Recife com o 

governador holandês da província, conde Mauricio de Nassau, que notabilizou sua 

coleção do palácio de Friburgo em torno de 1640. O primeiro museu data de 1818, o 

Museu Real (atual Museu Nacional) foi criado por D. João VI, com acervo de coleção 

de história natural doada pelo monarca, a partir da segunda metade do século XIX, 

outras instituições foram criadas pelo país e com dois caráteres: 

A) Etnográfico: Museu Real, atual Museu Nacional, Rio de Janeiro (1818); Museu 

Emílio Goeldi, Belém (1866); Museu do Ipiranga, São Paulo (1894) 

 

B) Temáticos: Museu do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano 

Recife, (1862); Museu do Exército, Rio de Janeiro (1864); Museu da Marinha, Rio 

de Janeiro (1868); Museu Paraense, Belém (1876); Museu do Instituto 

Arqueológico Histórico e Geográfico da Bahia, (1894) 

Para Julião (2006, página), “a noção contemporânea de museu, embora esteja 

associada à arte, ciência e memória, como na antiguidade, adquiriu novos significados 

ao longo da história”. Os acervos, além de formados por artefatos e objetos valiosos 

das coleções de nobres e particulares, também se organizavam em torno da fauna e 

flora, sobretudo da Ásia e das Américas por estudiosos que tentavam simular a 

natureza em gabinetes (com o acúmulo de variados tipos, objetos e seres exóticos). 

Inicialmente, as coleções foram abrigadas de forma caótica. Com o tempo, 

evoluíram, se especializaram e passaram de meio a saciar curiosidade do público em 

geral para ambiente de pesquisa e ciência pragmática e utilitária constituindo-se em 

grandes centros de pesquisa, estudos e debates. 

Os museus passaram por uma contínua transformação de conceito até os dias 

atuais. No século XIX, abandonaram o simples colecionismo para enfatizar a exibição 

e catalogação rigorosamente sistemática, tendência iniciada na Alemanha e Suíça, 

onde se introduziram experimentos de exibição sistematizada, abrangendo vastos 

períodos históricos, possibilitando ao público percorrer roteiros que ofereciam 

panoramas de toda a história e cultura da humanidade, ao mesmo tempo em que 

reservavam seções para apresentação das mais recentes conquistas da ciência e 
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tecnologia JULIÃO,2006). As grandes feiras e exposições universais que se 

realizaram a partir da década de 1850, como as de Londres, Paris e Filadélfia, fizeram 

parte deste fascínio com o progresso e com o conhecimento enciclopédico, e serviram 

além disso para modernizar as práticas de exposição dos próprios museus formais. 

Segundo Nuno Alberto Leite Rodrigues (2009), os museus do século XIX 

praticamente se dividem em dois modelos: os Enciclopédicos, de alicerce na história 

e cultura nacional, de caráter celebrativo (Louvre); e os de caráter Científico voltados 

para a pré-história, arqueologia e etnologia (Museu Britânico). No mundo e no Brasil, 

os museus de caráter enciclopédico começaram a entrar em declínio a partir dos anos 

30 do século XX, em função da superação das teorias evolucionistas que os 

mantinham. Porém, com a criação do Museu Histórico Nacional (MHN) e, “inaugura-

se um modelo de museu consagrado à história, à pátria, destinado a formular, através 

da cultura material uma representação da nacionalidade” (ABREU, 2009, p.).  O 

museu histórico nacional, atuou como órgão catalizador dos museus brasileiros e seu 

modelo foi transplantado para outras instituições. Nesse âmbito nacional, a cultura do 

povo só iria ser contemplada em 1968, com a criação do Museu do Folclore após luta 

do movimento folclorista da valorização dessas manifestações pela nas décadas de 

1940 e 1950. 

O divisor de águas que transformaria museus em Centro culturais iniciou-se no 

século XX, no final da Segunda Guerra na Europa onde ocorreu importante movimento 

de renovação dos museus com elaboração de práticas e princípios que 

transformariam os museus, dando-lhes um caráter dinâmico como centros de 

informação, lazer e de educação do público. Novas características foram sendo 

atribuídas aos museus em acréscimo as tradicionais conservação e exposição de 

acervos, tais como atividade e ações educativas, eventos e entretenimento. 

Com a perene expansão das coleções logo tornou-se necessária a fundação 

de museus especializados em determinadas áreas do conhecimento, como o Museu 

da Ciência de Londres e o Museu Tecnológico em Viena. Multiplicam-se, nesse 

século, também os museus ao ar livre, depois do exemplo pioneiro do Museu Nórdico 

em Estocolmo, que preservou edificações típicas e históricas, e incluindo neste grupo 

os museus in situ em sítios arqueológicos. 

Em 1946, criou-se o Conselho Internacional de Museus (ICOM) na United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Trata-se do 
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principal veículo de renovação do conceito de museu ao redor do mundo, fato que, 

aliado principalmente com as transformações sociais em curso nos anos 1960 e 1970 

como a insatisfação política, os movimentos para democratização da cultura, 

descolonização africana, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América, lutas 

para afirmação das minorias e descrença nos valores culturais do ocidente, moveram 

uma profunda revisão no conceito das instituições, que passaram a preocupar-se com 

a função social dos museus e o compromisso de estarem atuantes na formação da 

consciência crítica nas realidades em que se inseriam. Essa ideia de museu dinâmico 

aconteceu pioneiramente nas instituições norte-americanas nos anos 1940 e 1960, 

antecedendo a inauguração em Paris no início dos anos setenta do Centro Nacional 

de Arte e Cultura Pompidou, misto de museu e centro-cultural que foi um marco na 

Europa. 

O conceito de museu passou segundo Heitor de Andrade Silva (2002), por um 

árduo caminho de reestruturação do questionamento quanto a sua legitimidade à sua 

afirmação como agente ativista na formação crítica e na construção da sociedade. A 

transformação dos museus em centros culturais marcou um paradigma na ampliação 

da atuação dessas instituições e de seu papel em intervenções urbanas como molas 

propulsoras para revitalizações de áreas degradadas. Conforme atesta Julião (2006), 

se o ecomuseu é, por sua vez, a grande novidade no conceito desses espaços, e 

alguns deles são inclusive parte de complexos culturais maiores, os centros culturais 

ainda continuam como importantes parceiros para o renascimento de áreas urbanas 

degeneradas, suas implantações tem sido molas propulsoras em diversas 

intervenções ao redor do planeta, promovendo: 

a) Revitalizações (recuperação de áreas urbanas degradadas);  

b) Renovações Urbanas (substituição da morfologia existente por outra atual); 

c) Requalificação Urbana (atribuição de novas funções ao espaço). 

Os três grandes marcos da concretização de museus com espaços capazes de 

causar ressonâncias urbanas foram segundo Grande (2009) o Museu Salomon Robert 

Guggenhein, projeto de Frank Lloyd Wright em Nova York (1956-1959), Centro 

Georges Pompidou de Paris, projeto dos arquitetos Richard Rogers e Renzo Piano 

em Paris (1977) e o Museu  Guggenhein de Bilbao, projeto de Frank o Gehry (1993-

1997), os quais se tornaram referências incontestáveis influenciando e transformando 
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as tipologias de museus e centro culturais ao redor do planeta. Robson Xavier Costa 

(2014, p.) coloca que se os museus são essencialmente diferentes entre si, o fato é 

que existe uma imagem arquetípica do que seria um museu, enquanto Ulpiano 

Tavares Bezerra de Menezes (2005) reforça a força e importância desses modelos 

enquanto centro cultural interligando as dimensões afetivas e cognitivas da cultura 

material”.  

O caráter educativo, informativo e associado ao lazer, que representa a função 

do museu, juntamente com os antecedentes históricos de sucesso na implantação 

desses e dos centros culturais na revitalização, renovação e requalificação urbana de 

áreas em diversas partes do mundo, motivou a escolha desse programa, como o mais 

acertado na escolha para implantação de um agente propulsor ao renascimento e 

desenvolvimento da área central degradada da cidade de Natal, assim como, a 

possibilidade de educar, formar e exercitar  sua população às práticas de cidadania e 

urbanidade.  

Nessa ótica, o programa museu para a realidade do município não se constitui 

num espaço depósito a preservar e expor relíquias, pois dada a condições adversas 

da história local, não existe um acervo de tesouros com significância para justificar tal 

empreendimento. O grande tesouro e acervo para nossa cultura é a história da 

ocupação de um território e as marcas dessa presença no ambiente construído. O 

Cais da Memória não é um museu no sentido tradicional da palavra, mas um museu 

novidade, sem acervo material, um museu para reconhecimento do imaterial, das 

sensações, das virtudes e dos desacertos nas escolhas da construção da urbanidade 

de Natal. Trata-se, portanto, de um espaço memória, de reflexão e restituição do valor 

de ser Potiguar, de estar potiguar. Um museu estação para se percorrer e conhecer a 

cidade e todo seu território construído e natural, por terra, água e ar e museu urbano 

com materialidade que reflete a identidade da cidade com seus sistemas e 

instalações. Não obstante, também possui em suas dependências espaços para 

produção e exibição do conhecimento artístico, empírico e acadêmico produzidas 

pelas novas mídias. 
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1.1 REFERÊNCIAL PROJETUAL 

Etapa fundamental para subsidiar o processo de criação em projeto de 

arquitetura, os estudos de referência agem segundo Doris Catharine Cornelie Knatz 

Kowaltowsk et al (2011), como base de reflexão sobre modelos, maneiras de criação 

de espaços e nas estratégias empregadas no desenvolvimento desses processos. 

Para o estudo de referência deste trabalho, adotou-se critérios para constatar 

características de urbanidade em exemplares arquitetônicos que são referência como 

edifícios com qualidades urbanas. No grupo analisado, três projetos brasileiros e um 

internacional, constata-se que todos apresentam parentesco em seu repertório 

espacial, ainda que sejam diferentes quanto ao sítio de implantação, programa, 

volumetria, paisagem do entorno, contexto urbano e técnica construtiva, ou ainda, em 

suas origens de projeto. São eles: O Centro George Pompidou em Paris e o Centro 

Cultural São Paulo, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (FAU/USP) e Museu de Arte de São Paulo (MASP), na cidade de São Paulo-

SP.  

Os critérios para determinar e identificar as qualidades e características de 

urbanidade nos projetos passam por análises que distingue duas categorias de 

resposta. A primeira de ordem construtiva, disseca a tectônica do conjunto (a escolhas 

e soluções quanto ao repertório e identidade formal e a materialidade na volumetria, 

pátina, técnica e sistema construtivo); A segunda de ordem das configurações 

espaciais analisa o engendramento entre as partes do complexo (edifício), e a relação 

destes com a malha urbana em que estão inseridos. Da avaliação, surgem oito 

características formais construtivas e oito características espaciais: 

Características Formal-Construtivas: 

a) Volumetria do corpo (prisma fechado ou planos e estruturas em filigrana); 

b) Implantação na morfologia do entorno (semelhança ou contraste); 

c) Pátina dos materiais (aparente ou revestida);  

d) Sistema construtivo (reflete ou difere da identidade construtiva local); 

e) Sistemas de instalações;  

f) Técnica construtiva; 

g) Tectônica (representa continuidade ou inovação);   

h) Materialidade/identidade formal (tradicional /vernacular ou vanguarda/high tech). 
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Características Espaciais:   

a) Acessibilidade a partir das quatro fachadas; 

b) Permeabilidade/ Integração com o exterior; 

c) Transparência visual;  

d) Transparência espacial; 

e) Transitável em todos os planos;Moldura o entorno; 

f) Gera espaços de acomodação de autos destro do lote; 

g) Interligado a rede do sistema de transporte público coletivo. 

 

Centro Georges Pompidou 

A escolha do Centro Georges Pompidou de Paris, deu-se pela semelhança de 

situações com o Cais da Memória e por se tratar de um projeto pioneiro de criação de 

centro cultural que encarna o exemplo de intervenção com uma proposta que 

promoveu a revitalização da malha urbana existente e dos bairros de Les Halles e do 

Marais, (zona histórica remanescente da urbe medieval de Paris), área econômica e 

socialmente deprimida à época, situação similar ao bairro Cidade Alta núcleo do 

centro histórico de Natal. A intervenção deu-se pela implantação de um contrastante 

e impactante conjunto cultural que redefiniu as noções de espaço urbano com a 

permeabilidade e redesenho dos limites de quadra (ver Figura 38, e Figura 39).  

Ao posicionar-se no limite da rua, provocou um afastamento gerando um 

pátio/praça, executado em plano rampeado que é um dos reconhecidos lugares de 

encontro da cidade (ver Figura 39). Com a possibilidade de circulação pelo subsolo, 

térreo e cobertura (ver Figura 42), o prédio é permeável por todas as suas faces, 

costurando a malha existente e tornando-se praça e mirante. Concebido como um 

grande recipiente vazio, moldado de acordo com as necessidades de cada evento, é 

rodeado por um envelopamento composto por sistemas técnicos de tecnologia que 

atendem a este grande espaço e sustentam: pele de vidro com vigorosas estruturas 

de apoio metálicos, dutos e equipamentos de ar condicionado e escadas rolantes que 

ligam os diferentes níveis do edifício (ver Figura 41).  
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Figura 38 - Centro Pompidou, Paris. 

Implantação na malha urbana do Le 

Marais e Les Halles. 

Figura 39 - Centro Georges Pompidou, 

Paris. Implantação contrastante na 

malha urbana 
  

Fonte: Disponível em: < 

http://www.bamboonet.com.br>. Acesso em: 

3 mai2016. 

Fonte: Disponível em: < 

http://www.bamboonet.com.br>. Acesso em: 

3 mai2016. 

   

Figura 40- Centro George Pompidou, Notar em destaque vermelho a ampliação do 

espaço público, pela implantação do edifício recuado a uma das faces do lote. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <:http://www.bamboonet.com.br>. Acesso em: 3 mai2016.Editada 
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Figura 41- Centro Georges Pompidou, Paris. Corte Esquemático. 

 

Fonte: Disponível em: < 

http://www.errantedelmundo20.com/Francia01/MovieParis01.htm>. Acesso em: 3 mai2016. 

 

Figura 42- Centro Georges Pompidou, Paris. Esquema de acessos. Em destaque 
verde e vermelho, o teto mirante acessível e a praça pública no térreo, gerada a 
partir da implantação do edifício. 
 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.errantedelmundo20.com/Francia01/MovieParis01.htm>. Acesso em: 3 

mai2016. Editado pelo autor. 
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O edifício possui três partes marcantes: 

1- Disposição das lajes de piso em três níveis de infraestrutura enterrados; 

onde se agrupam as áreas técnicas e serviços; 

2- O corpo acima do solo com a superestrutura de aço em sete níveis, incluindo 

o terraço e mezanino. Esse grande corpo concentra a maior parte dos sectores de 

atividade do Centro, com a exceção de IRCAM, localizada na Praça Stravinsky. As 

lajes são em planos retangulares, com os lados mais longos correspondentes à 

fachada principal local e sua face posterior a de serviço. Na cobertura, a locação de 

um restaurante com pátio localizado no canto superior direito (de quem olha para o 

edifício da praça) e o terraço acessado por escada externa na fachada da praça 

configuram juntamente com o átrio do hall de acesso os dois importantes espaço polo 

do conjunto (ver Figura 42). Apesar de todos os tubos e barras nas fachadas, o interior 

é muito transparente com a fachada em pele de vidro contínua. Os dutos de 

instalações passam aparentes sob os tetos dos interiores, assim como os tubos dos 

sistemas nas fachadas. Dessa maneira, a linguagem do edifício se mantém a mesma 

por dentro e por fora, conferindo unidade e harmonia a uma imagem aparentemente 

caótica desse artefato de aço e vidro no meio de uma morfologia horizontal em pedras.  

3-Tectônica compreendida por uma materialidade que se impõem pela 

inovação e contraste de forma e sistema construtivo (corpo em monumental prisma 

de aço que se constituí por aspecto de filigrana) com seu entorno vernacular (o 

tradicional e horizontal bairro medieval de paris com construções em cantaria). Numa 

comparação poética urbana, a imagem do Centro George Pompidou é como se o 

arquiteto tivesse desmontado a Torre Eiffel (vertical) e a reconstruído horizontalmente 

no Marais,  

O mais impressionante do ponto de vista da aceitação pública é que o centro 

Georges Pompidou, assim como, a torre Eiffel foram hostilizados pela população num 

primeiro momento após sua inauguração. Mas, com o passar dos anos, o local tornou-

se marco de Paris e referência de encontro pela sua inusitada implantação com o 

generoso vazio transformado em praça e pela acessibilidade e permeabilidade de 

seus espaços, constituindo-se num marco afetivo da cidade, Estrategicamente, ambos 

são em estrutura metálica, refletindo a contemporaneidade dos meios e materiais de 

seu tempo e inseridas num entorno de contrastes com construções históricas em 

pedras e tijolos. 
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O edifício praça brasileiro-CCSP, FAU/USP e MASP 

Segundo Cotrim e Marques (2014), contemporânea de Kevin Roche e do 

debate de revisão crítica do modernismo, a arquitetura moderna brasileira, que seguia 

por um consistente caminho autônomo, também produziu expressivas obras do que 

chamaríamos edifício praça. Dentre todas, destaca-se, no período, a FAU/USP de 

Vilanova Artigas e o MASP, Museu de Arte de São Paulo, obras que serão analisadas 

numa seção mais à frente. Por hora, toma-se como exemplo o Centro Cultural São 

Paulo (CCSP), projeto dos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luís Telles.  

 

CCSP-Centro Cultural São Paulo 

Segundo Serapião (2012), sentir a vocação natural do terreno e pensar na 

integração entre pessoas, sobretudo como resposta ao período nefasto da vida 

política do país com a ditadura nos anos 1970, foi o ponto de partida para elaboração 

do projeto arquitetônico do Centro Cultural São Paulo. Do ponto de vista da 

Urbanidade, o edifício deveria restituir em qualidade de espaço todo o esforço de sua 

população em promover e sustentar a cidade. O projeto que tinha como obstáculo a 

difícil condição do terreno implantado num talude entre dois congestionados 

corredores de transporte público. Inteligentemente, os arquitetos tiraram partido 

dessas premissas e, logo, se revelou inovadora ao reconstruir os taludes, adaptando-

os a uma nova inclinação de 45°, reconstituindo trecho da topografia original, que 

conforme relato do arquiteto, faziam parte da topografia natural da cidade, e que 

nasciam originalmente desde do município vizinho de Guarulhos. Segundo os autores, 

o edifício acolheu o sistema de transporte público se conectando e abrindo para a 

estação de metrô e paradas de ônibus. (Ver Figura 43 e Figura 44). 

Segundo Serapião (2012, p.), nas palavras do arquiteto Luiz Telles, autor do 

projeto: 

 A concepção do centro cultural foi baseada em extensa pesquisa para 
entender o que significava o acesso à informação em um país como o 
Brasil. O edifício foi projetado com o objetivo de facilitar ao máximo o 
encontro do usuário com aquilo que seria oferecido no centro cultural. 
Dessa maneira, a arquitetura do prédio não obedeceu a padrões pré-
estabelecidos, privilegiando as dimensões amplas e as múltiplas 
entradas e caminhos. 

O Centro Cultural São Paulo começou a ser construído nos últimos 
anos da ditadura no Brasil. A proposta de valorizar o aspecto 
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multidisciplinar dos espaços e evitar a compartimentação foi alvo de 
muitas polêmicas. Ficávamos de prontidão, para ver com o que iam 
implicar. Não que fôssemos subversivos, os outros é que eram 
retrógrados". O projeto foi amplamente discutido na mídia, pois, além 
de apresentar conceitos inéditos como integração e 
multidisciplinaridade, sua construção contou com alguns problemas de 
ordem técnica, já que apresentava muitas inovações arquitetônicas. 
Pesquisas e experimentações tiveram que ser realizadas antes que se 
pudesse chegar ao produto final. Para viabilizar as formas arrojadas 
pretendidas pelos arquitetos, utilizou-se os mais variados materiais, 
como vidro, aço, concreto, acrílico, tijolo e tecido.As estruturas mistas 
previstas no projeto fizeram com que conceitos tradicionais de 
execução tivessem que ser modificados, dando lugar a novas técnicas 
muito específicas, em um processo que beirou o artesanal. [...] 

 

Figura 43 - CCSP, Centro Cultural São 
Paulo, implantação entre a Av. 23 de 
maio e av. Liberdade, São Paulo. 

Figura 44-CCSP, Centro Cultural São 
Paulo, implantação vista a partir da av. 
Liberdade, São Paulo. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secr

etarias/comunicacao/noticias/?p=106582>. 

Acesso em: 3 mai2016. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secr

etarias/comunicacao/noticias/?p=106582>. 

Acesso em: 3 mai2016. 

Configurado segundo Gislaine M. Nascimento e Kátia A.Teixeira (2014), por 

planos de lajes intercaladas e em torno de um jardim, o edifício possui cinco 

pavimentos permeáveis a partir da calçada pública. O acesso a área de exposição e 

biblioteca se dá por dinâmico sistema de rampas (ver Figura 47) que liga o pavilhão à 

praça principal do jardim e nesta se localiza a escada de acesso ao teto jardim (ver 

Figura 46 e Figura 48). O edifício permite a experiência de ser percorrido de forma 

acolhedora com espaços de vivências e descanso desde o subsolo até a cobertura, 

onde o teto jardim também funciona com um mirante para a cidade (ver Figura 46 e 

Figura 48). 
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Figura 45- CCSP, Centro Cultural 

São Paulo, Fachada av. Liberdade, 

São Paulo 

Figura 46- CCSP, Centro Cultural São Paulo, 

vista do pátio com escada acesso ao teto 

jardim, SP. 

  

Fonte: Disponível em: 

<http://arcoweb.com.br/projetodesign/

memoria/eurico-prado-lopes-luiz-

benedito-castro-telles-ccsp-25-11-

2011>. Acesso em: 3 mai2016. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquit

extos/07.077/307>. Acesso em: 3 mai2016. 

 

Figura 47 - CCSP, Centro Cultural São 

Paulo, vista das rampas da biblioteca, 

São Paulo. 

Figura 48 - CCSP, Centro Cultural São 

Paulo, teto jardim, São Paulo. 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.archdaily.com.br/br/01-

179287/luiz-telles-um-dos-autores-do-

projeto-para-o-centro-cultural-sao-paulo-

faleceu-neste-ultimo-

domingo/530b64b4c07a80a276000210>. 

Acesso em: 3 mai2016.  

Fonte: Disponível em: 

<http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-

que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/3983-

centro-cultural-sao-paulo>. Acesso em: 3 

mai2016. 
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Figura 49 - CCSP, Centro Cultural São Paulo, corte transversal, São Paulo. Notar 
em destaque verde e vermelho, o teto jardim e o vazio central do edifício.  

 

Fonte: Disponível em: <http://mdc.arq.br/2011/09/06/architettura-contemporanea-brasile-

arquitetura-brasileira-entre-1957-e-2007/9-centro-cultural-de-sao-paulo-eurico-prado-

lopes-e-luiz-de-castro-tellessao-paulo-197477/>. Acesso em: 3 mai2016. 

 

 

Figura 50 - Planta baixa, CCSP, Centro Cultural São Paulo, São Paulo. 

 

Fonte: Disponível em: <http://arcoweb.com.br/projetodesign/memoria/eurico-prado-lopes-

luiz-benedito-castro-telles-ccsp-25-11-2011>. Acesso em: 3 mai2016. 

 Outra excepcional característica do edifício segundo Serapião (2012), é a sua 

tectônica, no qual a materialidade do conjunto reflete do ponto de vista espacial, da 

forma e do sistema e técnica construtiva, o seu entorno urbano de cidade com 

matrizes industriais. Essa condição se revela nas estruturas em perfis de aço que 

conferem um aspecto de filigrana e leveza a um corpo horizontal formado por 

circulações em pontes e passarelas e no uso da cobertura como teto jardim onde se 

instala uma praça suspensa integrada a uma paisagem urbana marcada por massas 
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pesadas e fechadas pelo desnível de sua topografia. Então se observa que a relação 

de continuidade espacial e contraste formal evidenciam o edifício. 

 

FAU-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

Divisor de águas na história de projetos arquitetônicos para edifícios com fins 

educacionais na história da Arquitetura, a FAU/USP (Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo) do arquiteto Vilanova Artigas, é também 

um modelo pioneiro para ocupação de quadras urbanas e destaca-se ainda pela 

ênfase na integração dos espaços (FRACALOSSI, 2011). 

O projeto tem sua execução iniciada em 1962, com conclusão em 1969 e 

caracteriza-se pela engenhosidade de suas soluções estrutural e espacial, cujo 

desenho dos elementos de apoio (pilares), são representações da atuação dos 

vetores das forças que atuam sobre a esbelta estrutura em trapézio duplo. A 

amarração dessa estrutura é realizada pela cobertura em conjunto de nervuras 

longitudinais e transversais, que formam nichos vazados também trapezoidais e 

cobertos com fechamento translúcido (ver em destaque vermelho nas Figura 51, 

Figura 52 e Figura 53).  

Figura 51- FAU/USP. Detalhe da forma 
do pilar em secções trapezoidais 

Figura 52- FAU/USP. Cobertura em 
nichos vazados 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://projetofau2009.jimdo.com/refer%C3

%AAncias/>. Acesso em: 3 mai2016. 

Nota: Editado pelo autor. 

Fonte: Disponível em: 

<http://projetofau2009.jimdo.com/refer%C3

%AAncias/>. Acesso em: 3 mai2016. 

Nota: Editado pelo autor. 
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Porém, segundo Fracalossi (2011), é na relação de continuidade com o 

exterior, ampliando-o espacial e visualmente para o interior do edifício por meio de 

acessos e fachadas desimpedidas é que o projeto mostra-se inovador do ponto de 

vista urbanístico. Assim como criou uma situação de generosidade espacial no interior 

do volume, ao posicionar estrategicamente a circulação rampeada entre dois corpos 

de lajes de piso desnivelados entre eles e, ambos, voltados para o grande vazio do 

salão Caramelo (ver Figura 55), permitindo a visualização completa do interior do 

edifício a partir de qualquer ponto da rampa. 

Figura 53 - Detalhe do pilar na fachada 
noroeste  

 FAU/USP, São Paulo-SP, 2011. 

Figura 54 - Vista da cobertura em nicho 
da FAU/USP, São Paulo-SP, 2011. 

  

Fonte: Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-

faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-sao-paulo-fau-usp-joao-

vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi>. Acesso em: 3 mai2016. 

Nota: Editado pelo autor. 

Figura 55- FAU/USP, Corte transversal, notar em vermelho e azul, vazio e rampa. 

 

Fonte: Editado pelo autor 
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Figura 56- Planta baixa, nível 3, acesso térreo, FAU/USP. Destaque nos acessos. 

 

Fonte: Disponível em: <:http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201961-57/1961-57-fichatecnica.htm>. Acesso em: 3 mai2016. 

 

Figura 57- FAU/USP-Fachada 
Nordeste inacessível por 
deslocamento a pé, porém 
permeável visualmente pelo rasgo 
envidraçado ao longo de toda 
fachada 

Figura 58- Vista interna do edifício da FAU, 
destaque para o térreo vazado, acessível e 
permeável em continuidade com o exterior. 

 

  

Fonte: Disponível em: 

<http://architecturepastebook.co.uk/

post/33228632036/ro-w-school-of-

architecture-sao-paulo-brazil>. 

Acesso em: 3 mai2016.  

Fonte: Nelson Kon. Acesso em: 3 mai. 2016. 
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Acessibilidade se dá partir das quatro fachadas: Acessível por deslocamento a 

pé em três fachadas (noroeste, sudeste e sudoeste) (ver Figura 56), a quarta 

(nordeste) pode ser percorrida visualmente a partir do grande rasgo envidraçado em 

toda a face nordeste (ver Figura 57). 

Permeabilidade/ Integração com o exterior:  O edifício foi pensado segundo 

Fracalossi (2011), como parte de uma cidadela formada pelos edifícios das faculdades 

que, interligados por circulações cobertas, deveriam integrar todo o campus da 

Universidade de São Paulo (USP), permitindo fluxos e encontros mesmo em 

condições adversas de Intempérie. A proposta teve seu plano piloto (incompleto) com 

o eixo das humanas por meio da execução das Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU) e Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), onde o prédio da 

FFLCH foi implantado alinhado com o eixo da FAU, sem contudo ter sido executado 

a circulação coberta entre elas. Nos anos 1990, a integração pela proposta de 

Vilanova Artigas foi abortada com a construção do anexo da FAU (Laboratório de 

modelos e ensaios), projeto de Giancarlo Gasperini, (ver Figura 59), que 

desconsiderou a diretriz de seu mestre e configurou o novo edifício como um obstáculo 

entre as duas faculdades. Segundo Silvio Sawaya (2008, s.p), em entrevista a AU Pini 

no ano de 2008: 

 

 Existe projeto em andamento, liderado pelo arquiteto Marcos 
Acayaba, que propõe a ampliação do Anexo e sua ligação com o Salão 
Caramelo da FAU, além da criação de um pátio interno. Também há 
uma proposta de construção de um edifício da altura do do Artigas 
para outras atividades no local do atual Canteiro. Estamos colocando 
tudo no papel para resolver a situação esdrúxula do Anexo. Ainda 
temos de batalhar pelos recursos, mas com certeza essa dicotomia 
"Anexo-Artigas" será resolvida formalmente, de maneira que o Salão 
Caramelo voltará a ser aberto e haverá maior comunicação entre os 
prédios. Agora, enquanto isso não acontece, vamos refazer a 
cobertura do Anexo porque está chovendo dentro do edifício. E, ainda 
nessa primeira etapa, faremos uma reorganização interna dele e 
mudança no seu acesso para conseguir mais racionalidade na 
ocupação desse espaço. 
 

 

Apesar da interferência ao plano mestre do eixo das humanas no 

exterior, o edifício da FAU em seu interior consegue promover a permeabilidade 

espacial e integração  
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Figura 59- Edifícios da FAU e FFLCH com o eixo de ligação entre eles (em 
destaque no vermelho) e os edifícios barreiras anexo FAU (em verde) e 
demais faculdades em azul. 

 

Fonte: Google Earth 

Nota: Editado pelo autor. 

 Ao se apresentar como uma sofisticada solução tectônica, o prédio da FAU 

constitui-se num corpo em prismático maciço, formado por empenas de concreto 

armado aparente e sem aberturas, transmitindo sensação de peso, porém desafiando 

a gravidade ao levitar sobre delgados pilares no contato com solo. A pátina em 

concreto e instalações aparentes completam o aspecto de identidade industrial do 

edifício, como uma arquitetura parceira de megaestruturas de pontes e viaduto. 

A implantação do maciço marca por contraste o entorno, emoldurando o 

contexto como um monolito, (ponto de referência), numa paisagem natural de densa 

vegetação, transitável em todos os planos (a exceção da cobertura de acesso restrito) 
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Figura 60 - FAU/USP e seu anexo 
obstruindo o caminho livre do exiso das 
humanas e vista da Fachada Noroeste 
liberada (início do eixo das humanas). 

Figura 61- Vista do volume a 
partir do nível térreo, interior e 
exterior desatque para as 
fachadas liberadas. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.archdaily.com.br/br/01-

12942/classicos-da-arquitetura-faculdade-

de-arquitetura-e-urbanismo-da-

universidade-de-sao-paulo-fau-usp-joao-

vilanova-artigas-e-carlos-

cascaldi/12942_12958>. Acesso em: 3 

mai2016. 

Fonte: Disponível em:  

<http://www.docomomo.org.br/semin

ario%209%20pdfs/008_M02_OR-

O%20Acervo%20de%20Projetos%2

0da%20FAUUSP-

ART_stella_miguez.pdf>. Acesso 

em: 3 mai2016. 

A transparência visual e espacial é garantida pelas aberturas entre os volumes 

do térreo e no interior do edifício pela defasagem nos planos de piso entre os dois 

blocos (ver Figura 64) de maneira tal que a calçada se prolonga para o interior do 

edifício, conduzindo o transeunte a rampa de acesso e ao salão caramelo (grande 

praça e espaço polo) no térreo. Segundo Rocha (1995), espacialmente, o eixo central 

da proposta reside na ideia da continuidade espacial e destaca três importantes 

pontos: 1) a programação arquitetônica elege a circulação em rampa como 

protagonista e espaço catalizador, no qual, a partir dessa circulação, se conectam os 
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espaços de permanência temporária e duradoura, setorizados por áreas de público e 

serviço (ver Figura 54); e  2) Urbanidade, ao abolir a hierarquização das fachadas 

(principal frontal e secundária de fundos ou laterais), trata todos os lados do edifício 

com o mesmo valor, explorando toda potencialidade do conjunto quanto a 

permeabilidade e transparência visual e sua integração com o exterior por meio da 

grande praça coberta, o salão caramelo (ver Figura 53 , Figura 62, Figura 63, Figura 

65, Figura 66);3) 

Figura 62 - Fachada e acesso nordeste 
FAU/USP, 2011. 

Figura 63 – Esquina e acesso das 
Fachadas nordeste e lateral sudeste da 
FAU/USP, 2011. 

  

Fonte: Disponível em: < http://www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-

faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-sao-paulo-fau-usp-joao-

vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi/12942_12949>. Acesso em: 3 mai2016. 

Figura 64 - Corte Transversal, FAU/USP, São Paulo 1968.Destaque para: 1-rampa 
e o vazio do salão Caramelo como espaço polo, 2- Acesso desimpedidos sobre 
terraços cobertos e 3-Disposição das lajes que permitem visualização completa de 
todos os planos. 

 

Fonte: Disponível em: <Fonte:http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201961-57/1961-57-fichatecnica.htm>. Acesso em: 3 mai2016. 
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Figura 65 - Fachada e acesso nordeste 
com noroeste-1 FAU/USP, 2011. 

Figura 66 - Fachada e acesso sudoeste 
2 FAU/USP, 2011. 

  

Fonte: Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-

faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-sao-paulo-fau-usp-joao-vilanova-artigas-

e-carlos-cascaldi/12942_12958>. Acesso em: 3 mai2016. 

 

 

 

 

Figura 67 - Vista aérea da FAU no campus 
da USP, 2011. 

Figura 68 - Implantação e relação com 
entorno da FAU/USP, 2011. 

  

Fonte: Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/place/Faculdade+de+Arquitetura+e+Urbanismo+(FAU)/

@23.5583732,46.7289584,1460m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x94ce5615411bccf3:0xda

0288b44238bc36?hl=pt-PT>. Acesso em: 3 mai2016. 
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MASP-Museu de Arte de São Paulo  

 

De acordo com Cotrim e Marques (2014), o MASP (Museu de arte de São 

Paulo), foi construído segundo Lina Bo Bardi (1996), sob um belvedere no eixo central 

da Av. Paulista (ponto mais alto da topografia da cidade de São Paulo), num lote entre 

o parque Trianon (último reduto de área de mata atlântica preservada na área central 

da cidade) e o vale da Av. Nove de Julho, o projeto do MASP/Museu de arte de São 

Paulo com seus 74,00 metros de vão livre, ainda hoje é o maior do mundo para laje 

de piso com coberta. A proposta teve a sua solução espacial e estrutural surgida como 

resposta a uma restrição jurídica que obrigava a permanência do belvedere existente 

no lote no momento da doação do terreno a municipalidade, e na cláusula no 

documento de doação que previa a devolução do mesmo aos herdeiros, caso o 

belvedere fosse destruído. Dessa maneira, a ideia do vão livre do MASP resolvia dois 

problemas num único gesto: a) atenderia a um agrave questão jurídica; e b) do ponto 

de vista urbano garantiria um importante vazio para o descanso e contemplação 

coletiva numa cidade já marcada, naquela época, por uma malha urbana acanhada e 

carente de áreas verdes e de lazer. A engenhosidade da implantação com a solução 

do vão livre no projeto garantiu a continuidade espacial entre o parque Trianon e o 

declive com vista do infinito para o vale da 9 de julho, num dos poucos locais de 

miradas generosas numa urbanidade de labirintos da cidade de São Paulo, além de 

constituir-se numa grande praça sombreada ou ágora coberta.  

A integração do edifício ao seu entorno e à cidade se dá, segundo Cotrim e 

Marques, pela posição estratégica em relação a malha viária e ao sistema de 

transporte público (o museu está locado no centro do eixo, paralelamente em cima da 

linha verde do metrô e margeia a Avenida Paulista (importante artéria que liga a cidade 

no sentido norte/sul e corredor de transporte público) e perpendicular à av. Nove de 

Julho (artéria que liga o centro as marginais no sentido leste/oeste) (ver Figura 69 e 

Figura 70). A grande praça aberta sob o vão se constitui num generoso vazio numa 

região marcada por uma malha urbana densamente ocupada por edifícios de acesso 

restrito. A significância do vão livre do MASP é tamanha que, desde sua inauguração, 

tem sido palco das mais significativas manifestações na cidade de São Paulo a ponto 

do edifício tornar-se um dos símbolos do município, adotado afetivamente pela 

população (ver Figura 71). 
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Figura 69 - MASP, Vista da integração 
do museu com a malha urbana. 

Figura 70- MASP, implantação na malha 
urbana 

 

 

Fonte: Foto Nelson Kon Fonte: Google Earth 

Nota: Editado pelo autor. 

Executado com um sistema estrutural em concreto protendido, o imenso vão é 

sustentado por dois robustos pórticos que recebem os esforços das cargas (ver Figura 

73 e Figura 74). A potencialidade da solução estrutural permitiu a flexibilidade do 

espaço, favorecendo uma infinidade de possibilidades de usos com os mais variados 

layouts. Toda possibilidade de arranjos espaciais do edifício está amarrada a um 

corpo vertical de circulações e serviços em escada e elevadores, que assumem papel 

de protagonistas da configuração da espacialidade do conjunto.  

Figura 71- MASP, perspectiva do vão livre, 
São Paulo. 

Figura 72 - Aerofotogrametria do 
MASP 

 
 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/06.064/1961>. Acesso em: 

05mai2016.  
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Figura 73 - Corte Transversal, MASP, São Paulo. Notar vazio em vermelho. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201961-56/1961-56-fichatecnica.htm>. Acesso em: 05mai2016. 

 

Figura 74 - Corte Longitudinal, MASP-São Paulo. Destaque para estrutura em 
pórtico gerando o vazio no nível da rua 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201961-56/1961-56-fichatecnica.htm>. Acesso em: 05mai2016. 

 

Segundo Cotrim e Marques (2014), para Bardi outra grande virtude da 

organização espacial do MASP é a locação estratégica de seus espaços. O auditório 

que, pela sua natureza como espaço, deveria ser fechado por todos os lados, foi 

implantado no subsolo de maneira a não de constituir num obstáculo, no mesmo 

raciocínio, o arquiteto criou o vão livre como a grande praça coberta a impedir o livre 
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acesso ao belvedere e, no pavimento tipo, dada a grande exigência de flexibilidade 

para o espaço de exposição liberou-o estruturando-o nos dois pórticos (ver Figura 75, 

Figura 76).  

Figura 75 - Planta subsolo nível 2, MASP. 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201961-56/1961-56-fichatecnica.htm>. Acesso em: s.d. 

 

Figura 76 - Planta baixa pavto. Térreo, nível av. Paulista, MASP. 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201961-56/1961-56-fichatecnica.htm>. Acesso em: 05mai2016. 

 

Com o objetivo de identificar características a servir de sugestões e/ou soluções 

para espaços eficientes (do ponto de vista dos usos e da promoção de encontros sem 

conflito de funções), realizou-se, nesse capítulo, o estudo e análise de bibliografia e 

obras construídas, por onde se dissecou projetos e estabeleceu critérios e conceitos 

para a proposta arquitetônica. A partir de sugestão da banca de qualificação, 

determinou-se o uso do termo “urbanização da arquitetura” para o edifício que 
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apresentou em projeto no seu interior, características morfológicas, tectônicas e 

configurações que espelham e acolhem seu entorno com configuração por 

alargamento, ampliação ou redução em tamanhos e proporções do espaço interior e 

os conecta por continuidade espacial ou visual ao exterior.  

Constatou-se que os projetos estudados possuíam, claramente, em sua matriz 

compositiva espacial, linhas de indução, condução e espaço polo, e que, em todos os 

casos, as zonas de circulação (linhas de condução) e serviços engendravam-se 

(derivando ou convergindo) para um generoso e amplo largo ou salão (espaço polo) 

que promoviam a continuidade espacial do seu entorno (quer no prolongamento da 

malha urbana pelas circulações e aberturas, quer na construção de vazios e 

transparências visuais). Os projetos construíam o seu interior utilizando repertório de 

configurações espaciais públicas que ampliavam e alargavam a espacialidade do 

lugar em tamanho e proporção (átrios, adros, praças, jardim, claraboias e espelhos 

d’água) e estabeleciam estratégicas aberturas para garantir permeabilidade/ 

transparência espacial e visual. Além dos critérios acima mencionados, os projetos 

escolhidos possuem em comum, um conjunto de semelhanças em sua lógica espacial, 

apesar de contarem com diferentes conteúdos programáticos (habitação, serviços, 

escola e museu), as quais destacamos: 

a) A relevante presença em seu entorno pelo desenho da forma, proporção 

da massa do volume e a maneira como que costuram a malha urbana existente, 

utilizando espaços de indução, condução e polo. Ao se constituir, ao mesmo tempo, 

em espaço polo (para onde confluem os eixos de vias adjacentes, fluxos de pessoas/ 

meios de transportes e visadas), agem também como elementos de costura da malha 

urbana, integrando por vazios e circulações protegidas as partes isoladas (quadras). 

Isso induz ao uso de espaços de permanências duradouras (atividades em geral) e 

temporárias (descanso e contemplação). 

b) Na composição espacial, em todos os projetos, destaca-se o papel de 

protagonistas das áreas de circulações e de serviços como elementos fundamentais 

de conexão, distribuição e embrião na configuração de uma espacialidade generosa. 

Em geral, todas as circulações convergem para um grande espaço (praça, átrio), ou 

para uma condição que amplia esse espaço polo de convergência (o rasgo para o céu 

por uma claraboia, para o piso por espelhos d’água ou ainda hall com um grande rasgo 

para uma vista do infinito). O tratamento dado a volumetria desse conjunto de serviço, 
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tanto no desenho do prisma quanto na privilegiada localização, lhes confere um 

aspecto de obra de arte a valorizar e se tornar marco referência no grande vazio. 

c) Integração pela racionalização no desenho das circulações e hall de 

distribuição de maneira a garantir fluxos independentes e evitar a situação de conflito 

entre os três grandes grupos de usos (público, serviço e terceirizado) durante a 

ocupação simultânea do edifício, assim como pela conexão com a malha urbana por 

acessibilidade modal com o sistema público de transporte coletivo. 

d) Urbanidade dada a maneira de como a proposta dialoga espacialmente 

com a malha urbana no sentido de garantir a transparência visual e permitir a 

permeabilidade espacial entre interior e exterior, acolhendo a diversidade da 

vizinhança (parques, vias, cursos d’água, estações de transporte públicos, etc.), com 

soluções arquitetônicas que constroem continuidade de circulações e fluxos com o 

prolongamento das calçadas, pátios e praças da paisagem urbana existente. 

e) Tectônica uma vez que todos os edifícios estudados possuem repertório 

formal (materialidade, técnica e sistema construtivo) que refletem e oferecem soluções 

contrastantes e acolhedoras ao meio em que estão inseridos, com volumes que 

assumiam ora aspecto de objetos em filigranas num meio marcado por massas 

fechadas e espacialidade labiríntica, ora de massas pesadas a desafiar a gravidade 

em vizinhanças abertas. O uso de materiais (concreto e aço) brutos e aparentes com 

técnicas para alcance de grandes vãos, inserem a concretude do edifício na realidade 

de cidades remanescente de zonas industriais e as coloca na paisagem como um 

registro sofisticado de uma literatura social e técnico construtivo urbana. 

 Assim, o capítulo clareou e ampliou um leque de repertório que subsidiou a 

etapa de elaboração de projeto com exemplos de espacialidades que foram 

necessárias para legitimar o estudo preliminar do Cais da Memória como um edifício 

urbano. Como efeito prático, os estudos foram decisivos para lançar mão de acessos 

por toda as faces/fachadas do complexo por meio de viaduto, ruas, escadaria, 

passarelas e píer, interligando-as por praças e por sistema de circulação vertical 

(rampa, escadas e elevadores), assim como pela opção em agregar o viaduto ao 

prédio. 
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2 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA 

A programação arquitetônica (etapa 2 do processo de elaboração de projeto) é 

conforme Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowsk et al (2011), o momento no qual 

se estuda a relação entre componentes e pré-dimensionamento, resultando num 

conjunto de informações que, na próxima etapa 3 (coleta, análise e avaliação de 

dados), se adequará às exigências e restrições legais e ambientais. O produto dessa 

programação se traduz em planilhas, tabelas, diagramas, organogramas e 

fluxogramas com posicionamento, dimensionamento, descrição e hierarquias dos 

espaços que irão compor o projeto. É nesse momento que se começa a dar forma à 

volumetria e a implantação, pensando no objeto isolado e nas primeiras relações entre 

esse e o espaço exterior. Essa etapa permite ainda a possibilidade de realização de 

budget estimativo de orçamento de obra, sem a necessidade dos investimentos 

exigidos nas outras etapas, vitais às decisões quanto a validade do empreendimento. 

A programação arquitetônica implica em levantar, compreender e organizar as 

informações necessárias para o desenvolvimento do projeto do edifício. Para isso, o 

procedimento deve lidar com dados de diferentes naturezas, obtidos em diversas 

fontes, mas que devem estar organizados e documentados a fim de dar apoio ao 

processo seguinte, o projeto. O programa deve ser expresso de modo sintético, por 

meio de tabelas, diagramas e fluxogramas, e apoiado por uma documentação 

completa, reunida durante os estudos das condições que determinam os propósitos 

do edifício a ser projetado (MOREIRA, 2009). Segundo Kowaltowski et al (2011) a 

programação arquitetônica compreende cinco etapas: 1. Coleta e Síntese de 

Informações, 2. Metodologia. 3. Escala Semântica, 4. Métodos de Estímulo e 5. 

Ferramentas de Apoio, no qual, em cada etapa, se realiza os seguintes 

procedimentos: 

1. Coleta e Síntese de Informações: (Etapa de coleta, análise e 

determinação de valores das informações funcionais, comportamentais 

e técnicas). 

2. Metodologia: (Estabelece passos mínimos para se trabalhar as fontes 

de informação. A partir de um público alvo, se constrói uma estrutura 

organizacional baseada na setorização e hierarquização dos espaços, 

em função das definições de serviços e suas qualificações e 
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quantificações para definição e detalhamento das atividades, áreas e 

espaços, tem como produto – tabelas, diagrama s e fluxogramas). 

3. Escala Semântica: (Participação dos agentes no processo 

representados por gráficos, tabelas diagramas e layouts, a partir dos 

estudos de relação entre ambientes/ matrizes de projeto/ refinamento de 

diagramas/ zoneamento e plano se massa). 

4. Métodos de Estímulo (Jogos, Brainstorming, vivências sensoriais de 

estímulo aos cinco sentidos) 

5. Ferramentas de Apoio. 

A programação arquitetônica do Cais da Memória foi construída a partir de três 

referenciais. O primeiro foi-se constituído por sugestões, observações e normas das 

equipes da Coordenação do Patrimônio museológico-CPMUS (2010) e do 

Departamento de processos Museais (DEPMUS) do Instituto Brasileiro de museus 

(IBRAM), além das regulamentações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB) e Secretaria de habitação e Projetos Estratégicos (SEHARPE) 

da Prefeitura da cidade de Natal, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 

da Capitania dos Portos (Marinha do Brasil) e do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). O segundo foi o conteúdo e produtos desenvolvidos na 

disciplina ARQ5002-Atelier Integrado de Projeto II e no seminário ministrado pela 

Profa. Dra. Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski com o tema “O Processo de 

projeto em arquitetura, da teoria à tecnologia”, além das publicações de Kowaltowski, 

et al (2011) e Daniel Moreira (2009), O terceiro e último referencial foram os resultados 

pela elaboração do referencial teórico no primeiro capítulo desse trabalho, com o 

estudo comparativo de manchas entre plantas baixas de quatro projetos com 

programas similares, a fim de identificar quais os tipos e características de espaços 

mais recorrentes aconteciam num programa dessa natureza.  

Segundo Kowaltowski et al (2011), a etapa da programação arquitetônica se 

faz importante para que a forma do projeto cumpra com as exigências de seu uso, 

além de possui a vantagem, dentro do cronograma de etapas de elaboração de um 

projeto, de não precisar de um terreno ou local específico para acontecer. Isso 

possibilita o adiantamento de trabalho e até a construção de orçamentos prévios, 

necessários e usuais na elaboração de budgets para tomada de decisões para 

empreendimentos imobiliários.  
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Para essa proposta, o processo de evolução do partido arquitetônico iniciou-se 

ainda na etapa da programação arquitetônica, no qual os primeiros estudos de croqui 

(ver Figura 77 e Figura 78) já induziam a uma ocupação que se estenderia pelo rio, 

apesar de a proposta ainda não dispor de um local definido. Porém os exercícios para 

identificação dos setores e a interdependência entre os grupos de uso já permitiam 

estimar os volumes de áreas necessárias.  

 

Figura 77- Croqui do 1º estudo para a proposta, situação sem lote definido. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 78 - Perspectiva da 1ª proposta, Notar a composição por blocos  

 

Fonte: Elaboração própria. 

O estudo da programação realizou tabelas, planilhas e organogramas, (ver 

Tabela 2, Tabela 3) e (ver Figura 79, Figura 80, Figura 81), a partir da relação das 

atividades x ambiente, (atividades administrativas, serviços de transporte, comércio, 

produção e exibição de conhecimento e lazer). Os produtos, foram ainda 

acrescentados com as conclusões das exigências de normas, legislação e da análise 

do quadro de Hershberger (ver Quadro 2), para identificar os níveis de permanência 

nos espaços (duradoura, temporária e transitória) e a interdependência de usos entre 

eles. Também se estabeleceu relações de: a) Requisitos de usos comuns entre os 

espaços-funcionalidade-conforto-segurança-acessibilidade; b) Características dos 

espaços (pelos tamanhos, adensamentos, descrição e características de usos, 

sistemas de instalação necessários para os usos, níveis de ruídos e exposição ao 

público, layout); e c) Relação entre espaços (desejável, indesejável ou indiferente). 

Assim, constituiu-se os dados vitais para relação de usos e fluxos do complexo. Na 

descrição das características dos espaços, foi possível atribuir os valores e as 

necessidades do usuário em relação ao ambiente a ser construído e estabeleceu-se 

uma relação hierárquica entre os espaços a partir do grau de permanência e fluxo. O 

produto dessa etapa se configurou em 23 tabelas. 
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Quadro 2- Valores contemporâneos de Hershberger. 

 

Fonte: HERSHBERGER, 

1999. Disponível em: 

<http://www.iau.usp.br/gestaodeprojetos/index.php/gestaodeprojetos/article/view/210/243>

. Acesso em: 01/11/2016. 

 

 



108 

 

Tabela 2-Tabela de programa de necessidades dividida pelas características individuais 

dos espaços a partir das exigências de normas e legislações, previsão de instalação, 

ocupação e equipamentos e mobiliário necessário para desempenho das funções. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 79 Cabeçário da tabela de programação arquitetônica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 

Figura 80 - Trecho de planilha com descrição de parte da programação do projeto. 

 

     

     

     

Fonte: Elaboração própria. 
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Se ampliar o entendimento sobre a programação arquitetônica para além de 

uma mera listagem de ambientes, encontrar-se objetivos que são fundamentais para 

a qualidade do processo de projeto, construtivo e de ocupação do edifício. Segundo 

Kowaltowski e Moreira (2011, p.101): 

O objetivo do programa arquitetônico é descrever o contexto do projeto 
e, assim, estabelecer o problema a que a forma deverá responder. O 
programa divide o contexto em partes, procurando nelas os seus 
elementos principais, e essa divisão analítica é chamada de estrutura 
do problema de projeto. 

 

Para o alcance desses objetivos por meio da programação, o exercício da 

problematização com a investigação de espaço por espaço no processo do Cais da 

memória, se traduziu em tabelas (ver Tabela 2 e Tabela 3) que dissecavam o ambiente 

a partir de diversos fatores. 

 

Tabela 3--Tabela de programa de necessidades dividida pelas características 

individuais dos espaços a partir das exigências de normas e legislações, previsão 

de instalação, ocupação e equipamentos e mobiliário necessário para desempenho 

das funções. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 81-Organograma da áreas de serviço público e serviço interno do projeto 

Cais da Memória. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Em função da dimensão urbana, o projeto se constituiu num complexo e foi 

dividido em três escalas: macro (por setores), meso (por blocos) e micro (salas 

específicas). A divisão por setores pode ser compreendida a partir dos cinco grandes 

desafios à implantação da proposta, citados abaixo: 

1. O acesso viário a comunidade Passo da Pátria; 

2. Intervenção no monumento da Pedra do Rosário; 

3. Criação do pavilhão para abrigar a intermodalidade dos sistemas de 

transporte público e as funções: administrativas, de comércio, produção 

e exibição de conhecimento, lazer, circulações e apoio de serviços; 

4. Ocupação sobre o rio Potengi; 

5. Redesenho e costura da proposta com a malha urbana existente para 

acessibilidade total ao complexo.  

A setorização do complexo por escalas, permitiu abordar, isolar e disciplinar os 

inúmeros condicionantes (exigências e restrições das legislações, normas e estudo 

das dinâmicas de usos), inicialmente por partes (estudos de layout, mapa de fluxos e 
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diagrama de hierarquia e relações operacionais entre espaços) e, consequente, 

facilitou a integração entre as partes. A setorização dividiu-se em quatro partes. 

1) Escala Macro (divisão por setor): 

a) Rodoviário; 

b) Pavilhão cultural/ Pavilhão Centro Histórico; 

c) Religioso (Santuário) 

d) Náutico (Pier e ancoradouros). 

 

2) Escala Meso (divisões por blocos):  

a) Viaduto, ruas e estrutura para abrigar autos (Setor Rodoviário). 

b) Platô e escadaria de acesso ao santuário e imagem da Santa, cais de 

eventos, passarela de ligação do platô ao edifício (Setor 

Religioso). 

c) Blocos administrativo, de comércio, de exibição do conhecimento, de 

pesquisa e produção de conhecimento, de lazer, de serviços de apoio e 

bloco de serviços de transporte estação VLT, ancoradouro e 

Elevador/mirante. (Setor Pavilhão cultural/ Pavilhão Centro Histórico). 

d) Estrutura de acessos, circulação e permanência sobre o rio Potengi 

(Setor Náutico). 

 

3) Escala Micro: (divisão por salas específicas) 

As três escalas de divisão do espaço (setor, bloco e sala) organizam-se partir 

da relação de convívio entre os três grandes grupos de uso de espaços (funcionários, 

prestadores de serviço e público/usuário), de maneira a evitar a situação de conflito 

durante uso simultâneo das categorias de funções (fluxos, controles e dinâmica 

operacional). Esse engendramento que elege os espaços de circulação e serviço 

como protagonistas, permite estabelecer as configurações de espaços em 

abertos/fechados, cheios e vazios, locação e visualização das massas que compõe o 

conjunto e estimar os tamanhos e as características para os espaços com 

permanência duradoura, temporária e transitória.  

Também se elencou os espaços que por exigências de norma e legislação 

necessitariam de instalações específicas (ver tabelas no apêndice), ainda que a 

proposta pretenda ter independência e autonomia frente a essas soluções mecânicas. 
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O grande desafio do estabelecimento de programa esteve em conciliar um partido no 

qual se pretende costurar e integrar quatro partes bastante distintas de uma 

urbanidade interrompida (malha urbana do Centro histórico, monumento da Pedra do 

Rosário, acessos e integração da AEIS Passo da Pátria), à cidade e a valorização e 

uso sustentável do rio Potengi. O complexo se configura então, como um complexo 

dotado de um edifício principal, dois anexos e estruturas urbanas com funções 

intermodal e cultural. 

Ainda que a programação arquitetônica tenha se tornado matéria distinta só 

recentemente em 1966, a partir da iniciativa do American Institute of Architects (AIA), 

com a publicação Emerging Techniques of Architectural Practice, ela já era prática 

conhecida e valorizada no processo de famosos arquitetos como Richard Joseph 

Neutra e Louis Kahn. Ainda segundo Kowaltowski e Moreira (2011), a aplicação da 

teoria dos sistemas nas ciências sociais provocou um impacto sobre questões de 

como o espaço construído influenciava no comportamento humano. Isso gerou 

diversas abordagens e técnicas de construção de programas de necessidade. 

Todavia, ao se pensar nas tarefas envolvidas na elaboração de programas, pode-se 

listar alguns métodos bastantes difundidos como o Problem Seeking ou método de 

identificação do problema, que lista os cinco passos já mencionados no início do 

capítulo. Conforme Kowaltowski et al (2011), no Brasil, as normas de procedimentos 

sobre atividades de construção acabaram descrevendo sobre propriedades da 

programação arquitetônica, várias das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnica (ABNT) baseiam-se em diretrizes internacionais ISO, mas a NBR 13531 que 

trata da elaboração de projetos e edificações e a NBR 13532 que descreve as 

propriedades da etapa de programação, acabam sendo as guias condutoras desse 

processo de programação. A etapa da programação segundo Kowaltowski et al 

(2011), é fundamental para a qualidade do projeto, pois não se trata somente de 

listagem de ambientes e dimensões, mas, sobretudo, de um processo que transforma 

informações e dados em exigências claras a serem cumpridas. 

No processo da programação arquitetônica desse trabalho, foram utilizados 

procedimentos dos seis passos mínimos da metodologia empregada por Kowaltowski 

(2015) em seminário na UFRN em 24 e 25/04/2015: 1. Escolha de um público alvo a 

ser atingido; 2. Construção de estrutura organizacional baseada na setorização e 

hierarquização dos espaços; 3. Definição dos serviços; 4. Qualificação e quantificação 
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dos espaços; 5. Definição e detalhamento das atividades; e 6. Determinação das 

áreas de relacionamento. A partir desses passos mínimos, foi possível estabelecer a 

relação atividade/ grau de permanência nos ambientes (administrativas, comércio, 

produção e exibição de conhecimentos, atividades físicas e culturais) / (duradoura, 

temporária e transitória) a) os requisitos de usos comuns aos espaços, 

caracterizando-os como (funcionalidade, conforto, segurança e acessibilidade); b) 

(relação entre espaços desejável, indesejável ou indiferente); e c) caraterísticas por 

níveis de adensamento, exposição e ruído. 

A programação arquitetônica se faz importante, pelos seus métodos, resultados 

e produtos que possibilitam sem grandes aportes ou prejuízos, a antecipação de 

custos e dados, necessários às avaliações e julgamentos para viabilizar ou abortar 

um empreendimento. Os resultados obtidos com a realização deste capítulo 

subsidiarão a próxima etapa de condicionantes de projetos, com informações que 

permitiram uma maior e mais detalhada evolução da proposta, a partir da realização 

de testes e simulações à atender as exigências e restrições impostas pelas diversas 

variáveis que interferem no projeto (aspectos legais, climáticos e técnicos), 

possibilitando a aproximação de esboços e desejos a um cenário real. 
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3 CONDICIONANTES DE PROJETO 

Segundo Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski et al (2011), os 

condicionantes de projetos (etapa 3 de um total de 4 do processo de elaboração de 

projeto) compreendem as fases de coleta, análise e avaliação de dados que irão 

subsidiar o processo de elaboração de projetos arquitetônico com informações 

técnicas. Composto de: a) levantamento físico-iconográfico da área e da análise dos 

aspectos legais e ambientais; b) Estudos das variáveis climáticas e estratégias 

bioclimáticas; c) estudo sobre fenomenologia; d) estudo sobre Tectônica; e e) 

Definição de conceito do projeto, é o momento que precede a construção do 

referencial teórico (etapa 1) e a programação arquitetônica (etapa 2), e antecede o 

exercício de criação de projeto (etapa 4).  

Os condicionantes de projeto deste trabalho, foram estruturados a partir do 

seminário ministrado pela professora Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski na 

UFRN em 24 e 25 de abril de 2015 e da publicação “O Processo de Projeto em 

Arquitetura: da teoria À tecnologia ”(2011), e do conteúdo programático das disciplinas 

AQ 5002 - Atelier Integrado II, ARQ 5011-Sustentabilidade, Conforto e Eficiência 

Energética II, ARQ 5014 - Teoria e Metodologia do Projeto em Arquitetura, ARQ 5013 

- Tectônica Contemporânea.   Com base nesse cabedal, estabeleceu-se as fases de: 

a) escolha do local (universo de estudo) na gleba entre a Pedra do Rosário e a AEIS 

Passo da Pátria, levantamentos físico, iconográfico e de dados sobre normas, 

legislações, variáveis com estratégias bioclimáticas, análise dos parâmetros legais e 

ambientais que incidem sobre a ocupação do local, estudos sobre a vocação e o 

potencial fenomenológico do local, definição da tectônica objeto e sua relação com o 

entorno e definição do conceito de urbanidade e integração como elemento norteador 

da proposta. 
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3.1 UNIVERSO DE ESTUDO - O TERRENO 

Segundo Solange Virginia Galarca Goulart et al (1998), a cidade de Natal está 

localizada na Latitude: 05º55’ -Longitude 35º 15’, e consiste na capital do estado do 

Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil (ver Figura 82 a Figura 85). Implantado 

na região leste do município, o terreno da proposta é uma gleba situada às margens 

do rio Potengi com uma face voltada à colina da Cidade Alta, dentro da AEIS Passo 

da Pátria, na rua Ocidental de Baixo.  A gleba ocupa uma área de 45.927,00 m², de 

dimensões de 486,00 m de comprimento x 94,50 m de largura, distribuídos da seguinte 

forma: 30,00 m lineares existentes de terra firme + 27,00 m lineares de aterro +37,50 

m lineares de estruturas de circulação e ancoragem construídas sobre o rio. A área 

de intervenção inclui parte em terra firme e trecho de leito do rio. A gleba tem sua 

fachada principal a sudeste, paralela à Av.do Contorno e fachada posterior Noroeste 

paralela e sobre o rio Potengi. Seus dois outros limites estão nas fachadas sudoeste, 

que limita com o prolongamento da rua João da Mata (eixo que liga o marco zero da 

cidade de Natal - a praça André de Albuquerque ao rio Potengi), abrindo-se também 

para comunidade do Passo da Pátria e fachada nordeste, que envolve o monumento 

da Pedra do Rosário, (ver Figura 86).  

Estrategicamente situado em um ponto central da malha urbana, fincado no 

sopé na colina do centro histórico, vizinho aos bairros da Ribeira/Rocas e o Alecrim, 

marcados como zonas de preservação histórica, e comércio popular de varejo. A área 

é servida pelo sistema de transporte público coletivo (trem e VLT, ônibus e 

embarcações náuticas), e é dotada de sistemas de instalações pública (água, energia 

e esgoto, telefonia) e serviços (coleta regular de lixo, bancos, comércio, ensino, lazer). 

A região concentra grande número de pequenos museus e memoriais temáticos. 

Segundo Gabriela Lira Assunção (2014), o centro histórico e suas adjacências 

(terreno escolhido), por ser uma área impregnada de significâncias históricas, culturais 

e econômicas, apresenta-se como um recorte ideal sobre o registro de ocupação do 

território com suas marcas e feridas ainda abertas e à espera de soluções. Conforme 

Daline Maria de Souza (2007), o recorte entre o monumento da Pedra do Rosário, a 

AEIS Passo da Pátria, o rio Potengi e o Centro histórico, ainda nos oferece o desafio 

de encarar e solucionar problemas atuais para solucionar o acesso e a integração não 

só do entorno próximo, mas, sobretudo, de oferecer-se como um piloto a recuperação 

de toda orla fluvial da cidade. 
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Figura 82 - Divisão administrativa de 
Natal, com destaque para região leste 

Figura 83 - Zona leste de Natal, com 
destaque em vermelho para Cidade Alta 
(Centro histórico) 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://images.slideplayer.com.br/3/135140

0/slides/slide_3.jpg>.Acessoem:03 abr.2015 

Fonte: Disponível em: 

<http://images.slideplayer.com.br/3/135140

0/slides/slide_3.jpg>.Acessoem:03 abr.2015 

 

Figura 84 - Bairro Cidade Alta em 

vermelho 

Figura 85 - Perímetro da AEIS Passo da 

Pátria.  

 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://www.google.com.br>. Acesso em: 

03 abr 2015. 

Fonte: SOUZA, p.71, 2007. 
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Figura 86 - Vista aérea/ entorno da área de intervenção com destaque em azul para 
1. Pedra do rosário; 2. Acesso ao Passo da Pátria; e 3. Praça André de Albuquerque 
(marco zero de Natal), e eixos das ruas cujo prolongamento delimita a área de 
intervenção. Destaque em vermelho para: 1. Gleba; 2. Praça Paula Barros; e 3. Lote 
privado a ser desapropriado. 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Natal+-+RN/@-

5.7838733,35.2116506,471m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x7b2fffe144c508b:0xe0bbded

8ff561818?hl=pt-PT>. Acesso em: 15 abr. 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 
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Figura 87 - Perspectiva da aérea do entorno do sítio histórico, em destaque o 
terreno da proposta com a gleba escondida pelo arrimo da Av. do Contorno. Ao 
fundo, os bairros de Petrópolis e Ribeira. 

 

Fonte: Google Street View. Editado pelo autor. 

 

Figura 88 - Entorno da Cidade Alta, em destaque para o terreno da proposta sob os 
arrimos da colina do Centro histórico e Av. do Contorno. Aos fundos, o Passo da 
Pátria e bairro do Alecrim. 

 

Fonte: Google Street View. Editado pelo autor. 
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O terreno é composto por uma gleba anexa à linha Férrea da Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), delimitada por 20 lotes em situação fundiária 

irregular, que têm sua retirada prevista no Plano de Remoção de Riscos da cidade de 

Natal pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). Situada 

em área “non edificande” anexa aos trilhos da CBTU e a 5,50 m abaixo da Av. do 

Contorno, a gleba configura barreira entre a malha urbana e o rio Potengi. Segundo 

Assunção (2014), a região escolhida contém marcas e memórias de diferentes 

épocas, retratadas pelos mais antigos registros iconográficos da cidade: o primeiro 

mapa de Natal do Atlas do império de 1868 (ver Figura 89) e registo cartográfico da 

Nouvelle Géographie Universele, Elisée Reclus de 1878 (ver Figura 90) ou ainda pelos 

resquícios do antigo porto que servia a essa parte da cidade. Como em quase toda a 

região central de Natal, o local apresenta uma vizinhança predial caótica do ponto de 

vista volumétrico e de tipologia descaracterizada. Entretanto, possui uma situação 

privilegiada de humanidade ao seu redor, pleno de diversidade, vitalidade, mistura de 

classes sociais, de usos, de conflitos e tensões característicos da grande cidade – 

espaço da convivência e da busca de tolerância. Enfim, o lugar é rico em urbanidade 

 

Figura 89- Um dos primeiros mapas de Natal, proveniente do Atlas do Império de 1868. 

Em destaque montagem com a área do terreno 

 

Fonte: Acervo de pesquisa de William Pinheiro. 

Nota: Editado pelo autor. 
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Figura 90- Cartografia da cidade Natal, Nouvelle Géographie Universele, de Elisée 
Reclus, de 1878. Em destaque, Cidade Alta, área da intervenção. 

 

Fonte: Acervo de pesquisa de William Pinheiro. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

3.2 POTENCIAL FENOMENOLÓGICO DA ÁREA 

Segundo João Maurício Fernandes de Miranda (1999) e Rubenilson Brazão 

Teixeira (2015), Natal está implantada num significativo sítio litorâneo brasileiro e 

possui duas orlas molduradas por áreas verdes. A primeira orla, a oceânica, 

moldurada pelo Parque das Dunas (segundo maior parque urbano do Brasil, 

preservado e tombado) e o oceano Atlântico (ver Figura 91), tem em seu perímetro 

poucas construções e recebe tratamento atencioso por parte da administração pública 

pela condição de polo hoteleiro. A segunda orla, a fluvial (ver Figura 93), também com 

escala generosa, é emoldurada pelo futuro Parque Estadual dos Mangues (ZPA 08, 
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Unidade de Conservação em processo de criação) e o rio Potengi. Conforme Isaac 

Joatan de Luna e Arilene Lucena de Medeiros (2014), e Teixeira (2015), às suas 

margens está instalado o núcleo histórico matricial da cidade e, ao longo deste, em 

direção ao sul na encosta os bairros frutos da ocupação urbana muitas vezes marcada 

pelo desacerto de um urbanismo pautado pela especulação. No leito do rio, a 

presença da história confere ao lugar a condição de centro cultural mais ativo da 

região desde 1599. Protegido por legislações nas esferas ambiental e do Patrimônio 

histórico, sua inquestionável importância para o processo de formação de Natal foi 

destaque no processo de tombamento do sítio histórico, onde quaisquer ações de 

intervenção em suas margens foi destacada no Processo de Tombamento nº 1.558-

T-08, fl. 188). Parecer /Proteção/DEPAM nº 09/2009: 

[...] Complementarmente, tendo em conta a importância histórica e 
paisagística do rio Potengi para a cidade de Natal e o fato de que ele 
ainda representa importante papel no transporte de mercadorias e 
pessoas, sugerimos que qualquer intervenção no rio, no trecho 
proposto ao tombamento e entorno, tenha análise e aprovação do 
IPHAN (BRASIL. IPHAN. Processo de Tombamento nº 1.558-T-08, fl. 
185).  

Importância essa reafirmada no Memorando nº 310/09 

JKEA/Proteção/DEPAM, que de forma incisiva aponta parecer indiscutível a 

importância histórica do rio Potengi para a escolha do sítio onde se edificou a cidade, 

como via de acesso e ligação, bem como por sua participação na paisagem local 

(BRASIL. IPHAN. Processo de Tombamento nº 1.558-T-08, fl. 188). Mais adiante, 

adverte:  

[...] A indicação de inclusão de uma faixa do rio na área proposta ao 
tombamento não foi, todavia, a decisão dos autores dos estudos 
técnicos que dão suporte ao processo de tombamento. Reafirmamos, 
então, que o exercício compartilhado da preservação do conjunto 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Natal deve garantir a 
preservação da relação entre rio e cidade (BRASIL. IPHAN. Processo 
de Tombamento nº 1.558-T-08, fl. 188). 
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Figura 91 - Orla Oceânica de Natal/RN, 
ocupação criteriosa emoldurada pelo 
Parque das dunas eOceano Atlântico 
com valorização da ambiência. 

Figura 92 - Orla Fluvial de Natal, 
ocupação caótica emoldurada pela ZPA-
08 e rio Potengi, com a exploração 
predatória e negação da ambiência. 

 
 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.detran.rn.gov.br/Conteudo.asp

?TRAN=ITEM&TARG=73925&ACT=null&P

AGE=null&PARM=null&LBL=NOT%C3%8D

CIA>. Acesso em: s.d. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.sospontanegra.org/2012/05/bel

as-imagens-de-natal-e-do-rn-por.html>. 

Acesso em: s.d 

 

Figura 93 - Vista área da Cidade Alta e Bairro da Ribeira com o rio Potengi e a ZPA 
08, futuro Parque dos Manguezais a frente. Em destaque vermelho a área de 
intervenção. 

 

Fonte: Disponível em: <http://nos.rn.gov.br/2015/maio_junho/mt2.html>. Acesso em: s.d.. 

Nota: Editado pelo autor. 
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O rio Potengi e seu entorno são, pela natureza e lastro histórico, a mais 

importante região da cidade do ponto de vista da preservação da memória e da 

diversidade de usos. Sobre suas margens, presenciou-se toda ocupação do território 

ao longo de séculos e permaneceu ainda que maltratado e subutilizado, como o mais 

antigo e importante agente no desenvolvimento local, ativo desde 1599. Segundo 

Teixeira (2015), a ocupação do rio Potengi se deu nos últimos quatrocentos anos, ora 

com a aproximação da cidade, ora com o afastamento dela. Esse fluxo não se deu 

somente do ponto de vista físico, mas também na dimensão social e simbólica, nesses 

períodos os quais o autor nomeia como tempos, representando ciclos com distintas 

dinâmicas de usos e importância político econômica. Os cinco momentos simbólicos 

que atravessou o rio desde a fundação da cidade foram conforme Teixeira, (2015, 

p.3):  

Tempo 1: o rio como aliado da cidade nascente (1599-1614), Tempo 

2: o comércio, o rio e a cidade (1700-1900), Tempo 3: o rio como 

obstáculo para a cidade (1850-1916), Tempo 4: a aviação 

aproximando o rio à cidade (1920-1945) e Tempo 5: o rio “invisível” 

para a cidade (desde 1945) (TEIXEIRA, 2015, p 3.). 

 

Segundo Teixeira (2015), da fundação da cidade a partir dos interesses 

portugueses na ocupação do território nacional no século XVI à defesa dos interesses 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na segunda grande guerra do 

século XX, a região de Natal tem sido ponto estratégico para a definição da geopolítica 

mundial a muitos séculos, não obstante, essa importância não se mostrou no 

tratamento reservado a construção de seu núcleo urbano. Segundo, Wagner do 

Nascimento Rodrigues (2006), dentro do conjunto de ações que modernizaram a 

cidade a partir do plano de 1896/1901 (Plano Polidrelli) e depois nos inúmeros outros 

planos que o sucederam (1929-Plano Geral de sistematização, Plano de Expansão 

de Natal, Plano Geral de obras, Plano Urbanístico de 1968, Plano diretor de 1984), 

todos os instrumentos até então excluíram o rio do processo de melhoramento e 

transformação urbana do município. Fato que só seria revertido a partir do plano 

diretor de 1994, que instituiu as ZPA (Zonas de Proteção Ambiental e instituiu a Zona 

de Proteção Ambiental do Ecossistema manguezal e Estuário do Potengi como ZPA 

08, ainda hoje não regulamentada. Ainda conforme Rodrigues (2006, além da 

https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n1
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n2
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n2
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n3
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n3
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n4
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n4
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n5
https://confins.revues.org/10114?lang=pt#tocfrom1n5
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exclusão, os plano até 1974 decretaram indiretamente a subutilização do Potengi a 

partir da implantação da linha férrea da antiga RFSA (atual CBTU) que, entre outras, 

impediu o tráfego náutico de mercadorias em função da construção da ponte do Igapó 

(que não contou com altura para passagem de embarcações sob seu vão), assim 

como,  o plano de melhoramentos do porto principal na Ribeira, que começou no início 

do século XX até à década de 1930 e a configuração da barreira física entre o centro 

histórico e as margens do rio pela execução do arrimo de sustentação da avenida do 

Contorno ( causando a  interrupção de acesso ao local), fatos esses que decretaram 

a morte do antigo porto da cidade ou Porto Passos da Pátria e o abandono de sua 

área residencial, (ver Figura 94 ). Rodrigues (2006) atesta, que nos estudos 

preliminares para implantação da linha férrea, existiu uma proposta que adequava o 

traçado dos trilhos a uma área menos íngreme e mais distante das curvas de nível, 

com o acesso à rua rigorosamente adequada às curvas de nível e integrado as 

escadarias do porto. 

Segundo Rodrigues (2006) e Teixeira (2015), no processo de abandono do 

Potengi, parte de suas margens foram ocupadas por populações não inseridas no 

cenário de prosperidade que emergiu na cidade a partir do século XX, fato que gerou 

agrupamentos sem infraestrutura de habitação de baixa renda só recentemente 

reconhecidas pelo poder público por meio das leis complementares que instituíram as 

AEIS (Áreas especiais de interesse social). Os sinais de abandono visíveis na 

configuração espacial atual do entorno do rio Potengi, não compromete seu rico e 

significante papel de registro da história de Natal. Nesse contexto, duas das mais 

significativas manifestações de celebração da coletividade aconteceram e acontecem 

nas margens no exato local hoje ocupado pela AEIS Passo da pátria, local pretendido 

para proposta: 

a) A extinta feira no ou porto do Outeiro, que foi a mais importante feira de 

abastecimento da população de Natal entre o final do século XIX e 

meados do XX, com gêneros vindos por embarcações pelos rios Jundiaí 

e Potengi, a partir dos municípios de Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante, e sua importância estratégica como ponto de convergência 

dos diversos rios Potiguares (ver Figura 96 e Figura 97). 
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Figura 94 - Foto de residências do Passo 

da Pátria. 

Figura 95 - Foto panorâmica da 

cidade. Álbum fotográfico de Bruno 

Bougard de 1904, ao fundo terreno 

com o rio,  

 

 

 

Fonte: Rodrigues,2006, p.50. Fonte: Rodrigues.2006, p.48 IHG/R. 

 

Figura 96 - Localização do antigo porto da 
cidade. 

Figura 97 - Interseção dos Rios 
Potiguares com o rio Potengi. Em 
destaque trajeto ferrovia ligando Natal 
a Nova Cruz. 

  

Fonte: Rodrigues,2006, p.46. Fonte: Rodrigues,2006, p.90. 
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b) Festas da consagração de Nossa senhora da Apresentação e Procissão 

marítima de Nossa Senhora dos Navegantes. A primeira, celebração da 

padroeira do município remonta ao século XVIII com o surgimento da 

imagem da santa às margens do Potengi (ver Figura 99). A segunda, 

Festa de Nossa Senhora dos Navegantes (ver Figura 98), é realizada 

com duas procissões: duas imagens fazem o cortejo, uma por terra e 

outra por mar. A imagem da Capelinha é levada na Procissão Marítima 

pelas águas do rio Potengi - da Boca da Barra até as proximidades da 

Base Naval. E a imagem da Igreja de Pedra vai por terra levada pelos 

fiéis ao longo das ruas e becos da vila. O ponto alto da festa é o encontro 

das duas imagens na Redinha, segundo Souza (2007, p.74). 

 

No dia da Festa, desde muito cedo, o movimento é maior e das 
barracas, todos aguardam as primeiras horas da tarde, quando a 
procissão de terra deixa a igreja grande, feita de pedras pretas, 
enquanto a procissão marítima ou fluvial, começa. Nada é mais bonito 
e comovente, do que a fé inabalável do povo levando sua santa nos 
ombros, depois no barco para o encontro na Redinha. 

 

Figura 98 - Imagem dos anos 1920, da 
procissão marítima de Nossa Senhora 
dos Navegantes, percurso da Boca da 
Barra/ Redinha até a base naval. 

Figura 99 - Imagem da festa de Nossa 
Senhora da Apresentação no ano de 
2013. 

 

  

Fonte: Disponível em: 

<http://papjerimum.blogspot.com.br/2013/11

/nossa-senhora-da-apresentacao-

padroeira.html>. Acesso em: 06 mai.2015. 

Fonte: Disponível em: 

<http://papjerimum.blogspot.com.br/2013/11

/nossa-senhora-da-apresentacao-

padroeira.html>. Acesso em: 06 mai. 2015. 
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Nesse cenário a escolha do local para implantação do Cais da Memória deu-se 

pelos seguintes motivos: 

- A condição do rio Potengi como uma importante referência cultural da região, 

e com enorme potencial para conferir à sua orla o mesmo valor afetivo e econômico 

dispensado a orla oceânica.  

- Os diversos empreendimentos existentes e projetados para suas margens 

como: a) o Iate clube com serviços ainda que precários de marina e passeios de 

catamarã pelo rio; b) o interesse histórico do Cemitério dos Ingleses; c) a sede do 17° 

Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), que funciona como centro de recepção e 

eventos (bastante requisitado pela população); d) o Museu da Rampa (intervenção 

nas instalações do primeiro hidro aeroporto da cidade); e) o futuro Parque estadual 

dos Mangues na hoje ZPA-08; f) a Pedra do Rosário; g) o Museu do mangue 

(intervenção na antiga ponte do Igapó); h) o Forte dos Reis Magos, monumento 

turístico mais icônico para cidade de Natal; e i) o novo terminal de passageiros do 

porto de Natal. 

- A linha férrea e seu potencial para promover o fácil acesso ao projeto, como 

também do complexo para as localidades com potencial cultural e turístico –centro 

histórico de Ceará Mirim e demais cidade da região metropolitana (ver Figura 97). 

- A implantação do edifício como agente propulsor da revitalização, renovação 

e requalificação urbana do centro histórico de Natal e da comunidade do Passo da 

Pátria. 

- Localização estratégica do terreno situado no histórico local onde existiu 

desde o século XVIII, um dos mais importantes portos de abastecimento de gêneros 

no município e que, entre os séculos XIX e XX, foi o mais importante e vibrante centro 

de cultura e lazer da cidade, o porto do Oitizeiro ou porto Passo da Pátria. 

- Proximidade com o monumento da pedra do Rosário, lugar simbólico para a 

cultura religiosa de Natal, local de adoração e procissões terrestre e marítimas à 

padroeira da cidade. Ambiente impregnado de simbolismos para construção da 

dimensão afetiva na urbanidade. 

- Proximidade com o marco zero da cidade de Natal e o fato do terreno se 

delimitar em uma de suas faces pelo prolongamento da Rua João da Mata, eixo que 
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liga a praça André de Albuquerque (marco zero) ao rio Potengi, antigo acesso do 

centro histórico para o rio. 

- Qualidade do patrimônio urbanístico e sua localização entre o rio e uma 

significativa e histórica colina da cidade, configurada como um mirante natural com 

vistas privilegiadas para o pôr-do-sol no rio. 

- O entorno do marco zero e sua uma grande concentração de museus públicos, 

a espera de modernização para conferir ao lugar uma condição de ilha dos museus.  

- Área dotada de instalações urbanas, serviços de concessionárias e com 

localização privilegiada na rede viária de transporte público coletivo (rodoviário, 

ferroviário e náutico). 

- Valor de todo esse conjunto como tatuagens que marcam e narram o percurso 

de apropriação do território pelas populações. 

A dimensão monumental do entorno determinou que a proposta naturalmente 

extrapolaria os limites das paredes da construção, uma vez que o local convocava a 

proposta em assumir sua dimensão pública. Construir o edifício seria 

necessariamente reconstruir a orla fluvial e revelar seu rico entorno realizar um 

desenho capaz de se comunicar visual e sensorialmente com a paisagem histórica e 

natural do rio Potengi e suas adjacências. 

Figura 100 - Vista da orla fluvial da cidade de Natal 

 

Fonte: SEMURB,2014. 
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AEIS Passo da Pátria   

Localizado na Zona Leste da cidade de Natal/RN, o Passo da Pátria (ver Figura 

102), segundo Souza (2007), limita-se entre os três bairros de grande importância 

histórica e comercial para a cidade, a Cidade Alta, Ribeira e o Alecrim. Com área total 

de 205.506m2 e foi instituída pela lei complementar nº 044 de 23/12/2002 como Área 

Especial de Interesse Social (AEIS), formada por Passo da Pátria, Areado, Pantanal 

e Pedra do Rosário, (ver Figura 101), passando a integrar uma zona com instrumentos 

reguladores para sua ocupação definida pelo plano diretor do município. Conformada 

segundo Souza (2007), pela junção das três favelas (Passo da Pátria, Areado e 

Pantanal). O complexo favelar de Passo da Pátria é caracterizada como zona de 

habitação de baixa renda, porém nem sempre foi conhecida no contexto urbano de 

Natal com zona degenerada, no início de sua formação no final do século XIX era um 

importante local da cultura popular na cidade.  

Figura 101 - Delimitação espacial do 
Passo da Pátria. Em destaque a cor 
vermelha, área de intervenção – Pedra 
do Rosário; em verde –Passo; em azul –
Areado; e em amarelo –Pantanal. 

Figura 102 - Vista aérea de Passo da 
Pátria e orla fluvial as margens do rio 
Potengi. 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA, 2007, p.71. Fonte: Canidé Soares, s.d. 

Nota: Editado pelo autor.  
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Segundo Souza (2007), a área do complexo favelar Passo da Pátria pertencia 

ao Patrimônio da União e foi caracterizado como um assentamento subnormal. Em 

seu interior, encontra-se, prédios de habitação, comércio e uma população 

estimadada em mais de 3.700 pessoas. Como nos demais assentamentos 

subnormais de Natal/RN, os moradores não possuem a propriedade do terreno. A 

ocupação apresenta alto adensamento, localiza-se em área de risco com acesso 

precário aos serviços públicos essenciais. Morfologicamente, é configurada em sua 

totalidade por um gabarito de até dois pavimentos e enfrenta, entre outros obstáculos, 

a falta de acesso rodoviário a comunidade, pois a principal via do local situa-se entre 

a Av. do Contorno e ao trecho não edificante da linha férrea da CBTU, o qual não 

permite qualquer tipo de intervenção como por exemplo abertura de ruas.  

O processo de regulamentação da área conforme Souza (2007), encontra-se 

em discussão na SEMURB, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e na 

Secretaria Municipal de Habitação Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes 

(SEHARPE), o que abre a possibilidade de construção do Cais da Memória em seu 

território, uma vez que os rígidos parâmetros para uso e ocupação do solo ainda se 

encontram em processo de regulamentação. Importante registrar que os parâmetros 

para construção nas AEIS apenas regulam edifícios habitacionais e essa limitação 

abre um enorme leque de interpretação sobre aprovação do projeto. Ademais a 

comunidade não possui um acesso para transporte público pois se encontra isolada 

pela linha férrea. Esses obstáculos inibem a implantação de edifícios de outra 

natureza gerando um entrave ao desenvolvimento nessas localidades.  

Segundo Souza (2007), as origens da comunidade remontam a fins de século 

XVIII (o registro mais antigo, data de 1780) com surgimento do porto próximo aos dois 

bairros iniciais de Natal, Cidade Alta e Ribeira. No início do século XX, forma-se um 

pequeno arruado de habitações com atividades comerciais e culturais, construída 

pelos comerciantes/feirantes que trabalhavam no local para servir de habitação. A 

comunidade era, logo, um anexo da feira que existia no porto do Oitizeiro (NESI, 1997, 

p.35 apud SOUZA, 2007). De acordo com Jeanne Nesi (1997, p.35),  

O Porto do Oitizeiro [...] era um local de atracação de barcos, nas 
marés cheias. À sua direita, ficava um grande galpão de alvenaria e à 
esquerda, algumas bodegas. Atrás, a linha da estrada de ferro. 
Formava, assim um quadrado, ocupado no centro por uma grande 
feira. 
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O principal acesso ao porto e à feira do Passo da Pátria dava-se pela ladeira 

da Cadeia, atual Rua João da Mata. Essa ladeira era um trajeto estratégico na 

integração da cidade com o rio, sendo objeto de intervenção do poder público, o qual 

visava a diminuição de obstáculos que interditassem os caminhos ao Porto do Passo 

da Pátria. Esse fato aliado a situação atual da malha urbana e a lógica viária nos 

direcionou a estabelecer no projeto o novo acesso à comunidade através do viaduto 

como uma extensão da rua João da Mata, reconstruindo seu trajeto original. 

 

Passo da Pátria como Centro de cultura  

Conforme Souza (2007), no século XIX o Porto do Oitizeiro ou porto Passo da 

Pátria continuou sendo o mais importante ponto de abastecimento de gêneros da 

cidade de Natal, consolidado a partir da realização semanal da feira, permanecendo 

assim até o início do século XX (ver Figura 103). No local, a comercialização de 

mercadorias provenientes de outras povoações como Macaíba, São Gonçalo, 

Redinha, tornava o lugar frequentado por todos os moradores da cidade. Seu 

funcionamento dava-se, principalmente, durante a noite, sob a iluminação de 

lamparinas, já que Natal ainda não contava com iluminação pública (NESI, 1997, 

p.36). Souza (2007), registra que: 

 

[...} o populacho fazia da feira do “Passo da Pátria” o prazer favorito 
das noites de sábado, quando o pátio daquele logradouro regurgitava 
de gente de todas as camadas sociais, que se confundia na alegria 
nervosa daquelas horas, que eram vividas sem preocupações, como 
um passatempo. Já às 6 horas da tarde, começavam a descer a 
íngreme ladeira, pavimentada com empedramento irregular, moçoilas, 
matronas, cavalheiros, soldados, cabeçeiros, comerciantes, 
funcionários públicos, mundanas, pescadores, uma verdadeira 
miscelânea humana. (WANDERLEY apud SOUZA, 2001, p.89). 
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Figura 103-Feira do Passo da Pátria-início do século XX, 
imagem possui inscrição identificando-a como um cartão 
postal de 1904 

 

Fonte: autor desconhecido (SOUZA, p. 2007) 

 

Ainda assim, nas poesias que retratam as características do porto do Passo da 

Pátria e da feira, a heterogeneidade do espaço social fundada na inter-relação dos 

mais diversos segmentos sociais é exaltada como um dos seus aspectos positivos. 

Sem dúvida, o Passo da Pátria era fundamental para o comércio, uma das principais 

atividades produtivas de subsistência da época, além de ser um lugar de encontro em 

que se davam as formas de lazer características do início do século XX em Natal/RN. 

A descrição do poeta Wanderley destaca a diversidade de produtos encontrados no 

porto e na feira, bem como da paisagem do lazer no Passo da Pátria com seus bares 

e jogos (apud SOUZA, p.63, 2007):  

Espalhados pelos quadrantes do pátio, estavam botequins, barracas 
de caldo de cana, bancas de jogos de “jaburu”, jogos de dados, 
bacará, situadas num flanco, pois o outro era destinado aos tabuleiros 
com gostosas tapiocas de coco, alfenins, com figuras de animais e 
flores, sequilhos de goma, broas, doces secos, pés-de-moleque, 
biscoitos de araruta, cuscuz, além de grandes mesas, servindo café 
com bolachas secas e grudes de Extremoz e de outras tantas, 
destinadas à venda de sarapatel apimentado, com cachaça, que eram 
apregoados em altas vozes pelos comerciantes. 

 

Nesse momento histórico, o Passo da Pátria ocupava um lugar importante na 

vida comercial da cidade do Natal. No final do século XIX, o Passo da Pátria 

consolidou-se como um dos principais pontos de abastecimento de Natal, como 

descreve Dom Nivaldo Monte (2009, p.19): 
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Aninhado entre os luxuriantes manguezais, que se esparramam ao 
longo da ribanceira, em cujo topo foi edificada a primitiva cidade, o 
Paço da Pátria assumiu, desde o início, os foros de um verdadeiro 
interposto comercial, ponto de encontro, cais de atracação das 
jangadas vindas de alto mar, carregadas de peixes, botes que vinham 
do outro lado do rio, apinhados de gente e canoas, descendo água 
abaixo, vindas de Macaíba, Guarapes e Carnaubinha, abarrotadas de 
mercadoria, tudo em busca da cidade.  

 

Esse relato já confirmava a vocação de passo da Pátria como um centro cultural 

dede o século XIX e isso conferia ao local uma aceitação por parte do restante da 

cidade ainda que, fosse caracterizada como zona de baixa renda. A feira surge em 

1870 e teve bom funcionamento até a década de 20 do século XX. A construção do 

mercado da Cidade Alta em 1937 colocará, definitivamente, a feira livre em 

decadência até deixar de funcionar. Além disso, as mudanças nos “fluxos do Rio 

Salgado” colocaram em cheque o entreposto do Passo da Pátria, segundo Rodrigues 

(2003, p.133); 

 

[...] a Estrada de Ferro Central drenará a produção do norte e centro 
da província, realizando-se, enfim, o desejo de ter uma capital 
integrada às zonas produtivas. Em 1916, a ponte de ferro em Igapó 
modificará o trajeto desta linha férrea e fechará definitivamente o 
comércio do rio Jundiaí, encerrando um ciclo de investimentos nesta 
parte do rio. O Aterro do salgado será definitivamente abandonado [...], 
com o rio obstruído, a feira do Passo da Pátria desaparecerá por volta 
de 1920. 

 

Segundo Miranda, (1999), em 1935, um novo plano1 de expansão de Natal 

produz, entre outros, a construção de uma avenida na encosta do rio Potengi (Avenida 

do Contorno), que resultaria na destruição de numerosos casebres que ali existiam, 

contribuindo para a decadência da feira livre, que ainda funcionou até meados da 

década de 1940. A partir daí, com o impacto decorrente da implantação da via férrea, 

da construção da avenida do Contorno e da modernização do entorno, a 

movimentação de pessoas foi resumida aos moradores da área; os demais segmentos 

sociais que frequentavam a feira deslocaram suas atividades relacionadas ao 

                                            

1 Ver o livro Cidade Sã e Bela de autoria da professora Angela Lúcia Ferreira et al (2008) 
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comércio e ao lazer para outros espaços, são exemplos disto o mercado da Cidade 

Alta e a feira do Alecrim (RODRIGUES, 2006).  

Símbolo da luta pelo direito a posse da terra por meio da legalização fundiária 

das favelas e pelo desejo de se impor como parte do patrimônio urbanístico, a 

presença da comunidade interferiu diretamente na elaboração do projeto não só do 

ponto de vista das motivações, que via o complexo arquitetônico como um marco para 

alavancar o desenvolvimento da comunidade, do seu programa como espaço para 

usos e frutos da população (emprego, lazer, cultura e mobilidade), e da integração 

com a cidade a partir da costura da comunidade com malha urbana pelo viaduto que 

dá acesso de autos (ônibus, ambulância, caminhões) resolvendo uma das mais 

graves pendências que era o da mobilidade em situações de emergência.  

A análise sobre a comunidade direcionou, sobretudo, as decisões de projeto, 

em estabelecer como um dos pontos de partida da proposta o prolongamento da Rua 

João da Mata com o viaduto permitiria não somente o acesso à comunidade por autos, 

mas faria todo acesso rodoviário (de abastecimento, carga e descarga) ao complexo 

arquitetônico e também a retomada e reconstrução do lugar como centro de referência 

cultural para a vida da cidade num gesto e local impregnados de simbolismos. Após 

contatos e convites da SEMURB e SEHARPE, esse trabalho será levado as reuniões 

de discussão da comissão de regularização da AEIS, para abrir a possibilidade de 

criação de artigos específicos com parâmetros menos rigorosos na ocupação de áreas 

não residenciais nessa AEIS, assim como a avaliação da abertura de acesso 

rodoviário à comunidade prevista na proposta. 

 

Monumento da Pedra do Rosário 

O monumento da Pedra do Rosário, juntamente com o forte dos Reis Magos e 

o Morro do Careca é, segundo Raimundo Nonato Araújo da Rocha e Bruna Rafaela 

de Lima (2011), um dos principais arcabouços da memória coletiva de Natal. 

Significante, é o papel desse lugar como catalizador e mobilizador à agregar multidões 

em trono de sua pequena estrutura para celebrações, e apesar da diminuição de fluxo 

de pessoas em torno de suas festividades nos últimos anos, ainda permanece como 

importante ponto de referência da religiosidade da cidade. O monumento da Pedra do 

Rosário é Caracterizado, conforme Diego Souza Paiva (2011), como um espaço 
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histórico, ou registro materializado, que atesta o quão importante é o valor da 

afetividade que uma população dispensa a um local, e o impacto que isso provoca na 

manutenção e conservação do lugar e, ainda, o valor do local enquanto memória da 

coletividade e as possibilidades de usos desse patrimônio como ferramenta de defesa 

da preservação de um lugar.  

Segundo Souza (2007), a valoração diferenciada atribuída pelos moradores ao 

local, encontra um importante suporte no fato de que, no ancoradouro, recebe-se 

turistas e moradores de outros bairros onde, diariamente, desfrutam do pôr-do-sol do 

Rio Potengi, reconhecido cartão postal da cidade. Também as celebrações anuais 

durante as comemorações da festa da padroeira de Natal/RN, quebram a 

“invisibilidade” do Passo da Pátria frente a cidade, onde uma multidão desce a ladeira 

da Rua João da Mata e encontra o ancoradouro para a missa. Algumas pessoas 

rezam, fazem orações diante das casas localizadas ao lado do ancoradouro. Após a 

missa, existe, inclusive, a tradição do banhar-se no rio. Segundo Ulisses de Góis apud 

Da Rocha e de Lima (2011, p.7), em artigo para o jornal Diário de Natal: 

A história da Padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação, 
baseia-se na tradição oral. Não há um documento registrando a 
chegada da sua imagem às margens do rio Potengi. É importante 
salientar que, mesmo sem ter aqui uma imagem, Nossa Senhora da 
Apresentação é a Padroeira desde os primórdios da vida cristã da 
comunidade Natalense. Em 1990, o autor escreve de Brasília, uma 
carta ao monsenhor Severino Bezerra, chanceler da Cúria e 
historiador da Arquidiocese de Natal, fazendo-lhe algumas indagações 
sobre o orago de Natal. Na carta resposta, fez a seguinte revelação: 
"Em 29 de março de 1718, antes da chegada de Nossa Senhora da 
Apresentação, num inventário por morte de Joana de Barros, em 
Goianinha, entre as dívidas deixadas pela falecida está: esmola de 
5.000 (cinco mil) réis à Nossa Senhora da Apresentação. Só 35 anos 
depois foi o encontro da imagem (Carta datada de 20 de maio de 
1900).  

 

Memória é um importante condicionante para o estabelecimento de vínculos 

entre pessoas e lugares e a despeito da subjetividade que o tema possa sugerir, 

compreender as dinâmicas e processos que envolvem a construção das relações 

afetivas entre populações e lugares pela memória é primordial para escolhas 

acertadas em projetos que visem garantir a continuidade de bons usos da intervenção 

e apropriação desse território por parte do público. Segundo Medeiros e Luna (2012, 

s.p.): 
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No que diz respeito à memória, Michael Pollak (1992), em 
conformidade com as concepções de Maurice Halbwachs, explica que, 
embora pareça um fenômeno individual, a memória deve ser 
entendida, também, ou, sobretudo, como um fenômeno social, 
construído coletivamente e submetido a flutuações constantes. O 
autor afirma que, na maioria das memórias, existem marcos ou 
referências invariantes que a inserem na memória da coletividade. São 
os elementos constitutivos da memória, em primeiro lugar, os 
acontecimentos vividos pessoalmente ou pelo grupo ao qual o 
indivíduo se sente parte; em segundo lugar, as pessoas, os 
personagens; e, finalmente, os lugares de memória, como os 
monumentos e o patrimônio arquitetônico. Para Pollak (1989), tais 
elementos constitutivos da memória podem ser tomados como 
indicadores empíricos da memória coletiva, uma vez que, ao definir o 
que é comum ao grupo, o diferencia dos outros, fundamenta e reforça 
os sentimentos de pertencimento e coesão social. 

 

Segundo Assunção (2014), a participação da sociedade no processo de 

reconhecimento de valor e de conservação de áreas patrimoniais tem sido 

evidenciada nas transformações teóricas da concepção de patrimônio. Estudos 

contemporâneos, a exemplo do de Mônica B. Starling (2009, p.141), afirmam que o 

conceito de patrimônio era inicialmente focado na “excepcionalidade”, “no valor 

estético, monumental e arquitetônico” e, atualmente, tem um sentido mais abrangente, 

pois inclui “a perspectiva urbana e os valores imateriais representados pelas tradições 

e manifestações culturais baseadas nos saberes e fazeres do cotidiano das 

comunidades, na sua oralidade, rituais, festas e lendas”. Assunção (2014, página), 

ainda coloca que: 

O ato de preservar certas áreas da cidade tem influência direta na 
construção de identidades e memórias. Conforme o estudo clássico de 
Maurice Halbwachs (2006[orig.1968]), o fenômeno mnemônico tem 
como suportes o quadro social e espacial. Pierre Nora (1981, p.9) 
destaca que a memória não revela a realidade física em si, pois ela é 
carregada por grupos vivos e “está em permanente evolução”. Por isso, 
ela está sujeita a “deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos 
e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas 
revitalizações” (NORA, 1981, p.9). Neste sentido, a memória é utilizada 
como fonte neste artigo para compreender os significados associados 
ao ambiente.  

 

A importância do monumento para a concepção do projeto se deu mais que 

uma simples referência de apelo turístico ou folclorista, a pedra do Rosário, enquanto 

espaço e objeto físico é um lugar impregnado de simbolismo e o conceito de memória 

e patrimônio cultural é parte fundamental para construção do lastro que definiu a 
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tectônica do conjunto com ideias para desenvolvimento de técnicas construtivas e 

soluções espaciais. O sentimento de pertencimento como informa acima Pollak (apud 

MEDEIROS, LUNA, 2012) e Assunção (2014) é um valor desejado e pretensamente 

desenvolvido na proposta, que investe na anexação do monumento e reconstrói tanto 

o complexo como os espaços de suporte ao monumento com uma a materialidade 

crua e semelhante ao repertório já do convívio da cidade (as estruturas em aço, 

concreto e madeira) e a espacialidade aberta sem obstáculos, que preserva a vista 

desimpedida do Potengi, moldura do monumento. 

 O gesto de manutenção das características na espacialidade tradicionalmente 

estabelecida na cidade, serviu para ancorar e direcionar os espaços polos do 

complexo. No projeto, isso se traduziu na permanência da ideia da escadaria que 

conduz o público da av. do Contorno para a imagem da santa. Ainda que a 

configuração desse platô seja inteiramente nova, ela guarda e amplia as proporções 

da escadaria antiga e ainda remete o lugar às tradicionais escadarias existentes nos 

largos das igrejas coloniais de igrejas Brasil afora. A proposta igualmente é 

enriquecida sob a forma dos átrios que encabeçam o grande vazio do edifício e 

direciona o olhar para a imagem da comunidade na fachada sudoeste e da escultura 

da santa na fachada nordeste. A essas duas fachadas foram acrescidos dois pátios e 

jardins verticais com possibilidade para abrigar volumes de público para eventos 

abertos. 

3.3 O PATRIMÔNIO DO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL 

O centro histórico de Natal, segundo Medeiros e Luna (2012) e Vieira e 

Medeiros (2013), se ressente dos sinais de abandono pelo desgaste do uso através 

do tempo, pela ingerência quanto as garantias mínimas de manutenção e pelo 

empobrecimento de suas populações, com a quase completa descaracterização 

tipológica de seus edifícios, ainda que, preserve parte da morfologia urbana tradicional 

por meio dos desenhos de quadras e massa de volumes. Não obstante, presenciou o 

início do processo de tombamento de seu perímetro histórico (Cidade Alta, Ribeira e 

Rocas) e delimitação de seu entorno (ver Figura 104), em escala nacional junto a 

esfera do IPHAN no ano de 2010. A ação avultou-se com sua inclusão no Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas no ano de 2013, onde a 
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liberação de recursos para preservação e conservação de edifícios fez iniciar uma 

nova etapa de atenção ao local. 

Figura 104 - Polígono de Tombamento e adjacências do Centro Histórico de Natal. 

 

Fonte: Souza, 2013 

Ao avaliarmos o polígono do centro histórico de Natal (Figura 104), 

constatamos que a maior parte do terreno da proposta está fora do perímetro tombado 

pelo patrimônio histórico. Porém, diante da proximidade física e da necessária relação 

de diálogo espacial e cultural entre ambos, considerou-se as recomendações da 

legislação no processo de elaboração do projeto, no qual segundo Vieira (2013, p.), 

para validar as intervenções no entorno dos sítios tombados existem instrumentos 

legais na esfera federal. Dentre os quais se destaca: 

Decreto-lei nº 25 de 1937, que organiza 1 Sobre esta atividade 
formativa ver CRUZ, L.H. et all, 2012. a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional; as cartas de recomendações (ou cartas 
patrimoniais), em seus artigos que abordam as questões relacionadas 
à definição de entorno, vizinhança e ambiência, e uma documentação 
mais recente, intitulada Normatização de Cidades Históricas: 
Orientações para a Elaboração de Diretrizes e Normas de 
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Preservação para Áreas Urbanas Tombadas, elaborada em 2010 pela 
Coordenação Geral de Gestão, Normas e Fiscalização e pela 
Coordenação Geral de Cidades Históricas, ambas vinculadas ao 
IPHAN. 

A escolha da implantação do programa complexo cultural como piloto para 

requalificação do centro antigo e trecho de orla do Potengi pode ser atestada por Vieira 

e Medeiros (2013) e Maísa Cortez de Oliveira (2015) pelo fato de, no final do século 

XX, os centros históricos encontraram um potencial aliado para sua preservação nos 

projetos de intervenções, que preocupados com requalificação e renovação de áreas 

centrais das cidades, passaram a convergir conceitos até então antagônicos de 

renovação urbana e preservação do patrimônio histórico. A implantação desses 

programas em edifícios novos ou em reuso de construções históricas, em muitos 

casos com a instalação de centros culturais, tornaram-se as molas propulsoras dessas 

estratégias.  

Ao avaliar as medidas para a preservação do patrimônio histórico na cidade de 

Natal, Vieira e Medeiros (2013) e Oliveira (2015), informa que, o marco para iniciativas 

dessa natureza datam do ano de 1994 e se resumiram a leis municipais e 

tombamentos. A Lei Complementar nº. 07, de 05 de agosto de 1994, do Plano Diretor 

de Natal, (NATAL 1994) define no Capítulo II que, de acordo com o artigo 22, para as 

áreas especiais do município: “destinação especifica ou normas próprias de uso e 

ocupação do solo”. Essas áreas apresentavam aspectos que recaiam na preservação 

dos bens históricos. No ano de 1997, criou-se instrumento para a preservação das 

áreas patrimoniais, a Lei de Operação Urbana, que delimitava os bairros de Cidade 

Alta e da Ribeira (zonas históricas de Natal) com intuito de recuperação e revitalização 

das localidades por meio do tratamento das vias, usos do solo, espaços públicos, 

transporte e aplicação de instrumentos legais com vistas ao patrimônio arquitetônico.  

As ações culminam no ano de 2010 no pedido de tombamento do Centro 

Histórico de Natal no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional-IPHAN 

compreendendo os bairros de Cidade Alta, Ribeira, Rocas. Assim delimitou-se 

perímetro de tombamento e sua área de entorno. Em 2013, Natal é contemplada no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), plano do governo federal com 

investimentos para preservação do Centro histórico. O PAC Cidades Históricas se 

pretende uma iniciativa do governo federal em parceria com a sociedade civil para 

preservar o patrimônio brasileiro, valorizando a cultura e promovendo o 
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desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade das áreas históricas das 

urbes. 

Segundo Medeiros e Luna (2012, s. p.):  

O conceito de Patrimônio Cultural, a que a cidade de Natal passou a 
fazer jus com o processo de tombamento, abarca um vasto elenco de 
bens que vão além do patrimônio arquitetônico dito histórico. Hugues 
de Varine-Boham divide esses bens culturais em três tipologias: no 
primeiro grupo, situam-se os elementos pertencentes à natureza, aos 
recursos naturais que tornam um sítio habitável. O segundo grupo 
refere-se ao conhecimento e às técnicas humanas, ou seja, ao saber 
e ao saber fazer. Por fim, os artefatos representam o terceiro e maior 
grupo de bens culturais, por englobar toda sorte de objetos e 
construções obtidos a partir dos dois primeiros, o meio ambiente e o 
saber fazer (LEMOS, 2004). De acordo com a referida classificação, 
os artefatos variam segundo sua utilidade imediata, durabilidade ou 
persistência. Há também artefatos que geram outros ou que tiveram 
seus usos originais substituídos, seguindo sucessivas mudanças de 
costumes. Alguns objetos triviais se diferenciaram por ter participado 
de eventos que se convencionou chamar de históricos. Em alguns 
casos, esses bens preservados que passaram a ser sacralizados 
podem levar a uma visão distorcida da memória coletiva, pois, por 
serem excepcionais, não teriam representatividade. Lemos (2004) 
afirma que a preservação sistemática de segmentos do patrimônio 
cultural, da qual depende a memória social, só recentemente tem sido 
tratada com seriedade. Segundo o autor, preservar é manter vivos, 
ainda que alterados, usos e costumes populares, e só poderemos 
garantir a compreensão de nossa memória social preservando o que 
for significativo dentro do vasto repertório de componentes do 
patrimônio cultural.  

 

A gleba onde será implantada o corpo principal do Cais da Memória está fora, 

como mencionado, do polígono de tombamento, assim como do polígono de entorno 

do mesmo, ainda que uma pequena parte do complexo se localize na área de entorno. 

O projeto costura a malha urbana do antigo com o novo pela interação de espaços 

público e privado por meio da inserção de circulações de pedestres por passarelas, 

desapropriação de um imóvel abandonado para instalação de rampa que ligará as 

ruas em níveis (Paula Barros e travessa) à Av. do Contorno e ao novo complexo 

arquitetônico.  

A proposta arquitetônica limita a altura do edifício (11,36 m) aos arrimos da Av. 

do Contorno e da linha férrea e posiciona o edifício principal escondido a frente destes, 

de maneira a não interferir no plano de massa da paisagem da colina histórica. 

Contudo, o desenho não se furta a renovar a malha urbana e estabelece um conjunto 

de ruas de pedestres que acessam a praças no interior do edifício de maneira a 
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promover a continuidade visual e permeabilidade entre as quadras hoje interrompidas 

pela avenida.  

O processo de construção do projeto buscou referenciar-se em conceitos de 

patrimônio e de teorias do restauro com ênfases em intervenções urbanas em área 

de valor patrimonial histórico e fez uso desses princípios ao propor uma intervenção 

que se posicionasse com uma postura intervencionista que representasse a 

justaposição contextual de acordo com as escalas propostas por Steve Tiesdell, Taner 

Oc, Tim Heath (1996 apud VIEIRA, 2014, p.5). A proposta possui, em sua essência, 

conceitos básicos das teorias do restauro estudada na disciplina “Intervenções em 

áreas de valor patrimonial” e procura identificar na postura de projeto as soluções 

espaciais e técnica construtivas que exibem elementos que valorizem a situação pré-

existente. 

 Não obstante, convoca a percepção dos sentidos e critérios fenomenológicos 

para apreensão desse julgamento, com íntima relação com as questões práticas do 

dia a dia, no atendimento às demandas essenciais à sobrevivência humana e à 

manutenção de um edifício com conteúdo programático para função de edifício 

intermodal e centro cultural. O trabalho é influenciado pelo pensamento das escolas 

de restauro, (ainda que não se trate de um caso), sobretudo na escola Restauro 

Crítico+ Instância Estética capitaneada por Cesare Brandi, e como característica mais 

marcante enfatiza a potencialidade da obra de arte e a unidade da obra, onde a 

realização do objeto impõem a interdisciplinaridade, amplia o conceitode patrimônio 

para a imaterialidade e convoca a assumir a responsabilidade sobre a gestão e 

manutenção dessas obras. Os seguintes critérios usados foram baseados em Brandi: 

Vontade e arte; Valores de rememoração e contemporaneidade; Unidade potencial 

estética e histórica e escolas de restauro; Imaterialidade e interdisciplinaridade; escala 

de uniformidade contextual, continuidade contextual ou justaposição contextual. 

 O resultado é um objeto que se configura como uma massa (que apesar da 

presença impactante) discretamente e horizontalmente inserida e escondida sob os 

arrimos no sopé da colina do centro histórico, desobstruindo a paisagem do patrimônio 

histórico urbano e promovendo a continuidade entre este e o rio por meio da costura 

da malha urbana por circulações que se estendem a um teto praça e ao píer às 

margens do rio, fechando um quadrilátero que pode ser percorrido a pé num percurso 

que sai da praça André de Albuquerque. 
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3.4 VARIÁVEIS DO CLIMA E ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS 

Para realização desta etapa do trabalho adotou-se as referências indicadas nas 

recomendações da Norma de Desempenho Térmico NBR 15220-3 para Zona 

Bioclimática 8, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR); Considerações 

provenientes: a) da publicação “Dias Climáticos típicos para o projeto térmico de 

edificações em Natal”, b) dos dados climáticos para projeto e avaliação energética de 

edificações para 14 cidades brasileiras e; c) e dos softwares Climate Concultant 6.0, 

Analisys Bio, Solar Tool 6.0 e as informações e ferramentas existentes no site 

<www.windguru.cz> para constatar dados, informações, simulações e avaliações 

sobre as variáveis climáticas e as estratégias bioclimáticas da região de Natal.  

De acordo com a classificação da NBR-15220-3, que informa a divisão das 

zonas climáticas no Brasil, Natal está inserida na Zona Bioclimática 08. Localizada no 

litoral do nordeste brasileiro, possui clima quente e úmido, com índice pluviométrico 

de 1465 mm/ano (INMET), concentrados nos meses de inverno, com temperaturas 

mais amenas em torno de 23º. No verão, as temperaturas podem passar dos 30º. 

Segundo Clayton Alcarde Alvares, José Luiz Stape, Paulo Cesar Sentelhas, 

José Leonardo de Moraes Gonçalves e Gerd Sparovek (2014), a classificação 

climática para Natal, a partir de Wladimir Koppen e Rudolf Geiger (2015), indica que 

a macrorregião se caracteriza por um clima tropical, úmido com chuvas no inverno 

intensificadas nos meses de julho e agosto. A ventilação segundo Leonardo 

Bittencourt, vem predominantemente do sudeste em nove meses do ano com variação 

de leste e nordeste nos três meses de verão. Eduardo H.S. de Araújo et al, (1998), 

também atesta que o município é servido por intensa e farta radiação solar por todo 

período do dia e durante todos os meses do ano (ver Figura 106) e seus principais 

dados climáticos são: temperatura, direção e velocidade dos ventos: 

 

Temperatura 

Dentre todas as variáveis climáticas, a temperatura conforme Lamberts et al 

(2014), é a mais conhecida e fácil de ser medida. Basicamente suas variações são 

definidas pelo movimento das massas de ar e pela diferença de quantidade de 

radiação solar que cada região recebe. Quando esses fluxos são pequenos, a 
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temperatura tende a ser mais constante, e os fatores físicos e geográficos do lugar 

(topografia, altitude, vegetação e tipo de solo), passam a exercer maior influência 

sobre a temperatura. Dentre as variáveis que se relacionam com a temperatura a 

amplitude térmica é a mais íntima, pois trata-se da variação que a temperatura sofre 

ao longo do dia. Lamberts et al (2014), afirma que em regiões onde a as variações de 

temperatura são muito altas (caso dos desertos, com temperaturas elevadas durante 

o dia e quedas drásticas durante as noites), é possível utilizar as propriedades de 

inércia térmica da terra, como estratégia para compensar a brusca variação climática, 

como por exemplo, nas regiões quentes o solo mantém uma temperatura menor que 

o ar exterior, ajudando a amenizar o calor do dia, porém como foi aquecido, durante o 

período noturno vai liberando lentamente esse calor acumulado, (quando a 

temperatura começa  a esfriar), podendo assim, ser aproveitado como um fator de 

compensação climática dentro das edificações. Dessa forma, os registros de 

temperatura e radiação solar, se prestam como importantes indexadores que 

permitem mensurar e simular a situação de conforto nos edifícios, contribuindo para o 

estudo de compensação térmica, por meio do balanceamento entre temperatura 

exterior e interior. Na Figura 105, o modelo por computador dá ideia da frequência de 

alta de calor durante o ciclo do dia e meses (em vermelho), e os períodos de baixa de 

temperatura (em azul) da cidade. 
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Figura 105 - Temperatura de Natal-2009.Notar pequeno período de baixa em azul 

 

Fonte: CLIMATE CONSULTANT, versão 6.0. 

 

Radiação 

 

A radiação solar como a principal fonte de energia do planeta é fundamental 

para a eficiência do desempenho energético e segundo Lamberts et al (2014), para 

entender a influência do sol é necessário compreender a trajetória da terra ao seu 

redor. A terra possui uma inclinação de 27º em seu eixo, o que acarreta numa 

distribuição diferenciada da radiação solar em seus hemisférios, Esta variação produz 

as quatro estações do ano, que são definidas, pelos dois solstícios (de verão e 

inverno) e pelos dois equinócios (do outono e primavera). A posição do sol na abobada 

celeste também varia ao longo das horas do dia e pode ser definida a partir de dois 

ângulos; a altura solar(H) e o Azimute solar(A). Dessa maneira a radiação solar tem, 

entre os elementos climáticos (radiação, ventilação, temperatura e umidade) o 

comportamento mais conhecido e previsível, e para calculá-lo basta marcar a altura 

do sol na carta solar (diagrama circular, ver Figura 106) para saber a localização do 

sol em uma determinada época do ano. Como cada carta se desenha em função da 
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latitude, é possível constatar que nas latitudes mais baixas os dias tendem a ter 

duração mais regular, enquanto que nas latitudes maiores (ou as mais afastadas da 

linha do equador), os dias de verão são bem mais longos que os do inverno. A 

radiação se comporta de forma diferente e é classificada como direta ou difusa, e num 

mesmo dia a terra recebe ambas em diferentes proporções. 

Segundo Goulart et al (1998), por estar na zona bioclimática 8, os m eses de 

abril a setembro, nos horários das 5h e 13h respectivamente, a temperatura mínima é 

de 23oC e a máxima é de 28,7oC, e nos meses de outubro a março, nos mesmos 

horários do período anterior, a temperatura mínima é de 24oC e a máxima é de 30,8oC.  

 No diagrama solar da cidade de Natal, gerado pelo software Solar Tool 6.0, é 

possível entender o percurso solar durante as horas do dia e esse ciclo inserido nos 

meses do ano. Os dados do diagrama abaixo (ver Figura 106), demostram que 

temperatura alta e radiação solar são fatores constantes e acontecem intensamente 

durante todo o ano na região de Natal; mesmo o inverno é marcado por altas 

temperatura (23º a 28º) e curto período de chuvas. No diagrama solar, a circunferência 

representa a calota do céu e a bissetriz e mediatriz indicam os pontos cardeais (norte, 

sul, leste e oeste), ao arcos e curvas em azul representam os meses do ano, as horas 

do dia e principalmente o percurso solar durante essas horas e meses.  

Ao avaliar mais detalhadamente a carta solar, visualiza-se os círculos (que 

representam a linha de altura solar e a abóbada celeste), cortados por dois eixos 

(sistema de coordenadas Norte, sul, leste e oeste). O desenho é transpassado por 

uma larga faixa em azul (que representa a linha de movimento dos meses do ano), 

dentro da faixa azul a sequência de espirais em oito, (representa o movimento do sol 

nessa abóbada e a linha de movimento dos meses, durante as horas do dia). O gráfico 

da Figura 106, demonstra que a cidade conta com radiação solar direta em todas as 

fachadas e durante todo o ano  no meses de janeiro a dezembro, no período da manhã 

e tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Figura 106- Carta solar de Natal. Notar em azul o deslocamento solar, e no eixo a 
linha em diagonal, a representação da fachada do edifício voltada para o noroeste. 

 

 Fonte: SOLAR TOOL, versão 6.01 

 

A linha em diagonal no eixo com triângulo representa uma fachada com sua 

orientação, no caso da imagem o noroeste. Então, a imagem informa que a fachada 

recebe radiação solar (o sol entra no espaço com raios angulados) da manhã a tarde 

praticamente todo o dia. A informação alerta para a necessidade de criação de áreas 

de sombras e protetores para as fachadas sudeste e sobretudo noroeste. As fachadas 

Nordeste e sudeste também recebem radiação, porém em menor intensidade e 

direção.  

 

Direção e velocidade dos ventos 

Segundo Bittencourt e Cândido (2008), a ventilação, como a mais fluída das 

variáveis climáticas, pode alterar sensivelmente de direção e intensidade numa 

mesma região, pois sobre si, incide diversos fatores, entre os quais, a temperatura de 

massa de ar, que causa a mudança na pressão do ar. A rugosidade da superfície ou 

a presença de objetos físicos, como edificações e vegetações, também podem afetar 

a direção e velocidade dos ventos. Os dados de ventilação em nossa região segundo 
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Bittencourt e cândido (2008) e Goulart et al (1998), são constantes, partem do 

nordeste, leste e sudeste com bastante frequência praticamente o ano todo. No gráfico 

abaixo, as pequenas abas em amarelo indicam a porcentagem de horas por dia e 

orientação da incidência dos ventos e os vértices pontiagudos indicam a intensidade 

das velocidades. No gráfico, essas se mostram bastante fortes vindos do nordeste, 

leste e sudeste (ver Figura 107 e Figura 108). Igualmente revela que na região é baixa 

a incidência os ventos vindo à oeste e sudoeste. 

 

Figura 107- ventilação, Natal-2009. Gráfico demonstrando intensidade e direção. 

 

Fonte: CLIMATE CONSULTANT. Versão 

 

Os gráficos abaixo (Figura 108 e Figura 109) mostram setas com a orientação 

da direção dos ventos num recorte de uma semana do mês de julho. A grande maioria 

das setas aponta para uma direção vindo do leste e sudeste. A informação determina 

que é importante providenciar generosas aberturas para essa orientação a fim da 

captar a ventilação, assim como de promover vazios internos e rasgos nas fachadas 

opostos para aproveitar a pressão da circulação do ar e garantir o conforto.  
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Figura 108- Mapa de ventos para Natal. Notar as setas apontando sul e sudeste. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.windguru.cz/pt/index.php>. Acesso em: 20 abr. 2016. 

 

Figura 109 - Tabela com velocidade, direção de ventos e temperatura em Natal. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.windguru.cz/pt/historie>. Acesso em: 20 abr. 2016. 
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Na tabela acima extraída do site <www.winguru.cz, informa a velocidade (azul 

e verde), direção (setas) e temperatura de ventos (em vermelho e laranja) no intervalo 

de um mês, entre 21 e junho a 21 de julho de 2015 (ver coluna em cinza). A velocidade 

é informada em nós (1nó = 1,85 Km/h) e a direção é apontada conforme os pontos 

cardeais, norte, sul, leste e oeste. A temperatura é descrita em grau Celsius. O 

pequeno recorte mensal da tabela, confirma os dados macros sobre direção da 

ventilação medida anualmente em anos anteriores, que também apontam par uma 

predominância de ventilação orientada a partir do sul e sudeste. Conforme Goulart et 

al (1998), nos meses de outubro a março a frequência maior são ventos que partem 

do leste. Nos meses de abril a setembro, por sua vez, a frequência maior são ventos 

que partem do sul.  

 

Umidade 

A umidade é a variável climática que mais se mantém estável durante o dia, 

segundo Lambets et al (2014). Sua origem está na transpiração das plantas e 

evaporação da água que se encontra em rios, mares e lagos. Segundo Lamberts et al 

(2014), a quantidade de água que o ar pode conter varia de acordo com a temperatura, 

quanto maior é a temperatura menor é a densidade do ar, e consequentemente esse 

ar aumenta sua capacidade de estocar água. Quando a estocagem se dá no limite, 

gera o estado de saturação que provoca, a condensação do ar, acarretando em névoa 

e chuvas. A umidade pode interferir na temperatura, provocando oscilações durante o 

dia, pois segundo Lamberts et al (2014), em determinados locais a reduzida radiação 

solar se dá, por conta das partículas de água nas nuvens, que agem como refletores 

dos raios solares, retornando ao espaço, ou as redistribuem pela atmosfera sob a 

forma de radiação difusa. No outro extremo, locais muito secos, tem maiores 

amplitudes de temperatura, com muito calor durante o dia e esfriando rapidamente 

durante a noite. 
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Recomendações bioclimáticas 

Em roteiro para se construir no nordeste, Armando de Holanda (1976), produz 

nove capítulos com recomendações para produzir uma arquitetura adequada e de 

qualidade às condições climáticas. O roteiro inicia-se como sombreamento como 

proteção às intempéries (sol e chuvas tropicais) e a necessidade de ventilação nesse 

manto de sombra. O segundo tópico recomenda o recuo de paredes à deixa-las a 

sombra, protegidas do sol, do calor, das chuvas e da umidade. Holanda (1976), 

destaca a virtuosidade das varandas na arquitetura vernacular, como zonas de 

amortecimento da temperatura. As varandas segundo Holanda(1976), funcionam 

como zonas intermediárias entre o aberto e o protegido e são do ponto de vista do 

corpo, lugares que permitem a experiência permeando o ambiente natural e o 

construído (ou do contemplativo ao sensorial). O quarto capítulo destaca a importância 

em vazar muros para a necessária ação da fluidez da ventilação, removendo o calor 

e renovando o ar. No capítulo é destacada ainda a utilidade de balcões vazados, 

muxarabis, tabicões, venezianas e cobogós, com especial destaque para esse último 

apontado como um elemento expressivo à possibilitar sofisticadas soluções para um 

arquitetura aberta nos trópicos. Holanda (1976), ao discursar sobre aberturas, insinua 

sobre o papel além técnico, do conforto do ambiente, induzindo ao sentido 

fenomenológico da disciplina, na apreensão do espaço, tempo e clima, inferindo sobre 

o sentido de construí-las à revelar o exterior de modo que aconteça a renovação de 

ar, sem atrapalhar a vista. Holanda (1976), encerra propondo o uso da vegetação 

como elemento de composição do espaço, sugerindo sua aproximação como 

estratégia de sombreamento e vedação com porosidade, e ainda, apelando para a 

urgência em se construir com pouco, otimizando e barateando custos e materiais com 

a padronização de componentes e a racionalização do processo. 

Conforme Lamberts, et al (2014), tão essencial quanto o programa 

arquitetônico, o estudo das variáveis climáticas se constitui num dos principais vetores 

de elaboração do projeto arquitetônico sendo, talvez, o mais importante para garantir 

eficácia no uso, do ponto de vista do conforto. Importante balizador para subsidiar 

escolhas futuras quanto à partido, forma e tectônica do edifício, os dados são vitais 

para escolha dos materiais, a partir de suas propriedades térmicas, de maneira a 

garantir o conforto no uso da edificação. Conforme os dados climáticos 

disponibilizados no software Climate Consultant, é possível o estabelecimento de 
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estratégias para criação e manutenção da qualidade ambiental interna de edificações, 

com vistas a criação de um design arquitetônico, para atingir níveis de conforto térmico 

aceitável, com o estabelecido pela NBR 15220-3 (ABNT, 2005) para as zonas 

climáticas brasileiras. 

 

Figura 110- Climate Consultant, gráfico de sugestão para estratégias bioclimáticas, 
Natal-2009. 

 

Fonte: CLIMATE CONSULTANT 

 

Segundo interpretação (ver Figura 110) acima, os dados de recomendação 

para garantia de conforto, no tocante ao clima de Natal, deverão abordar os seguintes 

itens nas proporções: 

0,1%   - Conforto (exemplo: 100,00 % é quando o clima, por si só, já garante 

total condição de conforto, não necessitando de estratégias). Para nosso caso, o 

coeficiente é muito baixo e precisaremos de 99,9% de ações das estratégias para 

garantirmos o conforto necessário ao edifício; 

32,6% - Sombreamento de janelas (32,6% das ações devem se concentrar nas 

soluções de sombreamento das janelas, usos de brises, etc.); 
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0,2 % - Alta massa térmica; 

0,4% - Resfriamento evaporativo direto (para lugares secos); 

27,8 % - Ventilação natural (aproveitamento de fluxos de ventos para gerar 

ventilação cruzada); 

26,2 % - Ventilação forçada; 

0,00 % - Ganhos internos de calor (não precisa em nossa região, pois são 

formas de aquecimento, por radiação solar direta, troca de energia entre humanos, 

aquecimento por iluminação artificial ou aquecedores); 

0,00 % - Radiação solar passiva para baixas massas (aquecimento por meios 

passivos, não usa energia, desnecessário para nosso clima); 

0,00 % - Radiação solar passiva para altas massas (aquecimento por meios 

passivos; não usa energia, sendo desnecessário para nosso clima); 

0,00 % - Umidificação (desnecessário para nosso clima); 

8,70 % - Desumidificação; 

69,5 % - Resfriamento adicionado de desumidificação, se necessário; 

0 ,00 % - Aquecimento e umidificação (desnecessário para nosso clima). 

Em resumo as estratégias para Zona Bioclimática 8 recomendam grandes 

aberturas para ventilação, sombreamento das aberturas nas paredes e coberturas, 

vedação leve e refletora, ventilação cruzada permanente, com possibilidade de uso 

de climatização por ar condicionado nas horas mais quentes para gerar conforto.  Na 

cidade de Natal, que possui altos níveis de radiação com boa frequência e volume de 

ventos, as estratégias segundo a NBR 15220-3 (2005), focam-se para conseguir um 

condicionamento passivo voltado para o baixo impacto ambiental, orientado pelas 

seguintes estratégias de detalhamento: As sensações térmicas são melhoradas por 

meio da desumidificação dos ambientes.  

Essa estratégia pode ser obtida por meio da renovação do ar interno, via 

ventilação dos ambientes. A ventilação cruzada é obtida pela circulação de ar nos 

ambientes da edificação. Isso significa que, se o ambiente tem janelas em apenas 

uma fachada, a porta deveria ser mantida aberta para permitir a ventilação cruzada. 

Também deve-se atentar para os ventos predominantes da região e para o entorno, 
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pois estes podem alterar significativamente a direção dos ventos. De acordo com as 

orientações normativas para a ZB8, seguem as estratégias para a cidade de Natal de 

acordo com a carta solar e ventos predominantes: 

- A fachada Norte: recomenda-se que tenha grandes sombreamentos e 

aberturas que permitam a saída da ventilação. No verão, a fachada não recebe 

incidência solar. Já no equinócio e inverno, recebe sol no período da manhã e tarde.  

- A fachada Sul: recebe a maior frequência dos ventos nos meses de abril a 

setembro; recomenda-se grandes aberturas que permitam a entrada da ventilação, e 

grandes sombreamentos. No inverno a fachada Sul não recebe incidência solar. Já 

no equinócio e verão, recebe sol no período da manhã e tarde. 

- A fachada Leste: recebe a maior frequência dos ventos nos meses de outubro 

a março e recebe sol somente no período da manhã; recomenda-se aberturas que 

permitam a entrada da ventilação, mas impeçam a incidência direta do sol da manhã, 

no verão, equinócio e inverno.  

- A fachada Oeste: recomenda-se que tenha pequenas aberturas que permitam 

a saída da ventilação, mas que impeçam a incidência direta do sol da tarde. Durante 

todo o ano a fachada recebe sol somente no período da tarde.  

 

Quadro 3- Recomendações bioclimáticas para o tratamento de fachadas em Natal. 

NORTE / NORDESTE: SUL / SUDESTE: 

- Aberturas 

- Sombreamento- manhã 

- Ventilação cruzada-pressão (entrada) 

- Grandes aberturas 

- Grande sombreamento- manhã 

- Ventilação cruzada-pressão (entrada) 

 

OESTE / NOROESTE: OESTE / SUDOESTE: 

- Grandes aberturas 

- Grande sombreamento- manhã 

- Ventilação cruzada-sucção (saída) 

- Pequenas aberturas 

- Sombreamento- tarde 

- Ventilação cruzada-sucção (saída) 

Fonte: Elaboração própria. 
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A localização e o tipo de aberturas são importantes para promover a ventilação 

cruzada. A circulação acontece quando o vento entra por uma área de pressão e sai 

por uma área de sucção. Para otimizar a ventilação do ambiente, as aberturas também 

devem estar estrategicamente localizadas favorecendo o fluxo de ar por todo o 

ambiente. Do mesmo modo, o vento que entra por uma abertura mais baixa e sai por 

outra mais alta refresca melhor o interior do ambiente. As aberturas mais baixas 

permitem que a brisa atinja os usuários e espalhem o ar pelo ambiente na ventilação 

cruzada, enquanto que as altas retiram o ar quente junto ao teto (LENGEN, 2008) 

(HOLANDA, 1976). Há, ainda, a contribuição do sombreamento nas aberturas como 

uma estratégia importante, sobretudo em climas quentes. O sombreamento contribui 

para melhorar o conforto térmico das pessoas e diminui o consumo de energia elétrica 

por meio de redução no uso da climatização artificial. Os elementos de sombreamento 

são divididos em elementos verticais, horizontais e mistos.  

a) Os protetores horizontais são mais eficazes para as direções norte e sul no 

período em que o sol está mais alto no final da manhã e começo da tarde. O uso 

desses protetores pode ser substituído por grandes beirais na edificação;  

b) Os protetores verticais para a Zona Bioclimática 8 são mais eficientes nas 

fachadas em que o sol não incide diretamente (fachadas Norte, Sul). Nas fachadas 

Leste e Oeste, onde a maior parte da incidência solar é perpendicular a fachada, estes 

protetores não são eficientes. 

c) Os protetores mistos são a combinação do protetor horizontal com o vertical. 

Este tipo de protetor torna-se muito eficaz quando usado nas fachadas Norte e Sul 

(ARAUJO, 1998). 

 

Soluções Bioclimáticas para diminuição da carga térmica do edifício 

Edifícios com funções culturais são obrigados a configurarem espaços 

dependentes de sistemas mecânicos para seu funcionamento a fim de garantir níveis 

de umidade, controle de luz e condições ideais de preservação e exposição de 

acervos. Como o ato de projetar edifícios com fins museológicos e culturais que 

possam ter autonomia ou ao menos garantir condições de conforto ideais em parte de 

seus espaços, deve levar em consideração as variáveis climáticas e as 

recomendações bioclimáticas: 
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A arquitetura bioclimática (...) é uma arquitetura pensada com o clima 

do lugar, o sol, o vento, a vegetação e a topografia, com um desenho 

que permite tirar proveito das condições naturais do lugar, 

estabelecendo condições adequadas de confroto físico e mental 

dentro do espaço físico em que se desenvolve. (CORREA, 2011, P.) 

 A aplicação da bioclimatologia na arquitetura, a partir das considerações do 

conforto térmico humano, nasce nos anos 1960 com a ação dos irmãos Olgyay. Assim 

nasceu a expressão do projeto bioclimático, que baseia-se nas condições favoráveis 

do clima para satisfazer as necessidades do homem (LAMBERTS et al, 2014, p.84). 

Segundo Roberto Lamberts et al (2014), a arquitetura bioclimática objetiva a 

utilização das variáveis ambientais em prol do conforto do usuário, assim como, a 

redução do consumo energético do edifício, buscando a sua máxima eficiência 

possível.  

As soluções arquitetônicas tiveram enfoque na diminuição da carga térmica do 

edifício e são resultado dos apontamentos da literatura referenciada, nos exercícios e 

simulações em softwares da disciplina Sustentabilidade, Conforto e Eficiência 

Energética II. 

A partir do estudo das variáveis e recomendações de estratégias bioclimáticas 

para Zona Bioclimática-8 a partir de: software Climate Consultant 6.0; software 

Analisys Bio; da Norma ABNT 15220-3; do estudo de cartas solares do software Solar 

Tool 6.0; carta de ventos constante no site <www.windguru.cz> ; e na publicação de  

Araújo et al, (1998), elaborou-se: a) Máscara de sombras e diagrama  solar do volume 

da proposta ( ver Figura 111 e Figura 113  ); b) Simulação do diagrama solar com os 

níveis de incidência da radiação nas fachadas utilizando o programa solar tool (Figura 

112 e Figura 114); e c) Estudos de esteira de ventos e coeficientes de pressão (Figura 

116 e Figura 117). Os resultados das simulações e as recomendações dos softwares 

indicavam a ênfase em quatro pontos: 

1. Aproveitamento de iluminação natural;  

2. Aproveitamento de ventilação natural;  

3. Criação de áreas de sombreamento;  

4. Estudo das propriedades térmicas de materiais e sistemas construtivos. 
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Geometria Solar (Radiação Solar) - Natal é a capital brasileira com maior 

incidência solar durante o ano, aproximadamente 3000h de insolação, Daí a extrema 

necessidade de proteger a edificação, diminuindo a sobrecarga térmica causada pela 

radiação solar direta. Ainda que esteja localizada próxima a linha do equador 

(coordenadas -5º 47’ 42”; -35º 12’ 34”), Natal sofre com pequenas variações da 

trajetória solar, durante os meses mais quentes do ano (dezembro, janeiro e 

fevereiro), provocando a incidência solar diretamente sobre a fachada sul e chegando 

a uma altura solar de 75º no solstício de verão. No oposto inverno, o sol incida na 

fachada norte com altura solar de 63º, obrigando o uso de beirais maiores na proteção 

das fachadas. É preciso atentar que durante todo o ano, as fachadas leste e oeste 

ficam exposta a radiação direta solar. 

No estudo das características do deslocamento e dos ângulos dos raios solares 

(altura do sol, azimutes e o comportamento de sombras na calota terrestre). A 

geometria solar determina a relação da implantação dos volumes e aberturas nas 

fachadas conforme orientação dos terrenos, por meio do estudo de máscaras de 

sombras e diagrama solar, a fim de determinar zonas de radiação solar e 

sombreamento causado pelas interferências da vizinhança dentro dos ambientes e 

poder avaliar o calcular e a necessidade de instalações de proteções verticais e 

horizontais, fixas e/ou móveis). No projeto, as áreas de sombreamento estão 

garantidas a partir do uso do grande teto jardim e com beirais de 2,70 m, e sob a 

coberta um denso e longo jardim (10,00 m x 85,00 m) no térreo com vegetação nativa, 

que permeia o edifício do pavimento térreo até a cobertura. 

As imagens em planta e perspectiva com a simulação da radiação solar na 

fachada noroeste (poente) da proposta (ver Figura 111 e Figura 112) indica que à 

tarde, período mais desfavorável quanto a incidência solar, a radiação direta penetra 

nos ambientes em ângulos entre 30º e 45º. A simulação demonstra a necessidade de 

se criar grandes áreas fechada nessa fachada ou, e se possível, o uso de brises 

verticais. 
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Figura 111- Diagrama solar da fachada noroeste da proposta, demonstrando a 

incidência solar no período da tarde. Notar ponto amarelo, representação do sol. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 112 - Simulação da radiação solar na fachada noroeste (poente) da 

proposta, indica que à tarde, período mais desfavorável quanto a incidência solar. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nas imagens abaixo (Figura 113 e Figura 114), a simulação da radiação solar 

na fachada sudeste (nascente) da proposta (ver Figura 113) indica que, pela manhã, 

a inscidência solar direta se dá de forma ângulada entre 30º e 45º. Porém, isso ocorre 

de maneira atenuada, sugerindo a possibilidade criação de áreas com grandes 

aberturas 
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Figura 113- Diagrama solar da fachada sudeste da proposta, demonstrando a 
incidência solar no período da manhã. Notar ponto amarelo (sol) a nordeste,  

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 114 - Simulação da radiação solar na fachada sudeste (nascente) da 

proposta indica que, pela manhã, a inscidência solar direta se dá de maneira 

atenuada. 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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ILUMINAÇÃO NATURAL- Os resultados dos estudos de geometria solar 

também subsidiam as soluções para garantia de iluminação difusa, evitando a 

radiação solar direta e influenciando o estudo para a relação de tamanho de abertura 

e fração de céu visível. Para garantir o aproveitamento de iluminação natural difusa 

na proposta, observou-se a largura, altura e profundidade dos ambientes, 

relacionando-os com alturas e tamanho das aberturas, a fim de encontrar a projeção 

máxima dos raios solares dentro do ambiente.  

Dada ao posicionamento da gleba com sua face principal longitudinal 

direcionada à sudeste, a radiação solar direta só acontece em angulação entre 30º e 

45º em relação ao plano da fachada e, de maneira mais danosa, somente na fachada 

noroeste (poente). Esse motivo, associado ao uso de membrana de madeira, barra os 

efeitos danosos da radiação solar direta nos espaços de atividades do edifício. Na 

proposta, foi utilizada a estratégia de intercalar os blocos de atividades, com vazios 

cobertos (átrios) entre eles, permitindo o uso de grandes aberturas e vazios para 

zonas de distribuição de iluminação e ventilação.  

As fachadas também são protegidas pelos amplos beirais de 2,70 m de 

projeção. Nas faces nordeste e sudeste, o corpo em cristal envolvido em sua maior 

parte por membrana de madeira nas salas de atividades também possuem uma 

grande área envidraçada e desobstruída nos átrios de acesso, que emoldura no 

exterior os monumentos da pedra do Rosário (face nordeste) e Passo da Pátria (face 

sudoeste). Como se trata de espaços simbólicos apenas para usos de grandes 

eventos temporários, a radiação não chega a constituir um problema. O edifício conta, 

ainda, com um grande rasgo na envidraçado na cobertura, porém o mesmo é 

direcionado ao grande jardim no interior do edifício, não comprometendo ás áreas 

onde se desempenham atividades e, ainda, garantindo níveis de iluminação natural 

no grande e coberto corpo do pavilhão.  

 

Ventiilação Natural- Por se tratar de cidade litorânea e estar numa das zonas 

com maior incidência de ventos do Brasil (ver Figura 115), Natal conta com o privilégio 

de possuir ventos constantes durante todo o ano, isso permite com que o uso de 

grandes aberturas seja uma solução rápida e eficaz para amenizar as temperaturas 

tropicais. 



162 

 

 

Figura 115- Mapa de ventos do Brasil. Notar a intensidade no litoral Potiguar. 

 

Fonte: http://blogdosventosuems.blogspot.com.br/. A cesso em 10 out. 2016. 

Para garantia do aproveitamento da ventilação natural, realizou-se os seguintes 

cálculos: a) a identificação do sentido dos ventos predominantes em relação ao lote 

pelos mapas de ventos disponíveis; e b) cálculo da esteira de ventos e regime de 

fluxos, para determinar a distância ideal da construção em relação a vizinhança e 

permitir bons fluxos dos ventos, zonas de pressão, para identificar as zonas positivas 

e negativas a se estabelecer as aberturas de maneira estratégica a permitir a 

ventilação cruzada. Para a proposta do Cais da Memória, o aproveitamento de 

ventilação natural predominante foi a do sudeste, conforme estudo de esteira de 

ventos e coeficiente de pressão (ver Figura 116 e Figura 117) foi possível identificar o 

regime de fluxos e as zonas de pressão da ventilação no edifício.  

Dessa forma, utilizou-se a estratégia de aproveitamento da ventilação cruzada 

por meio do desenho das massas fechadas e aberturas amplas e mais baixa na 

entrada e pequenas e altas na saída, a fim de promover a diferença nas zonas de 

pressão térmica da entrada e sucção na saída. O terreno possui condição privilegiada 

http://blogdosventosuems.blogspot.com.br/
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com a face de acesso à rua principal (Av. do Contorno) voltada para o sudeste 

(predominância dos ventos na maior parte do ano em Natal) e fachada noroeste 

poente se abrindo para o rio Potengi as demais fachadas transversais (nordeste e 

sudoeste) para vizinhanças sem obstáculos. Apesar da colina do centro histórico à 

frente do lote se constituir numa barreira natural a ventilação ao edifício, este tem sua 

esteira livre pelos amplos átrios de acesso somada a largura da Av. do Contorno com 

20,00 m conformando um afastamento livre e desimpedido. 

 

Figura 116- Estudo de coeficiente de pressão dos ventos no volume da proposta. 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 117 -Estudo de coeficiente de pressão dos ventos no volume da proposta 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Propriedade Térmica dos Materiais e Sistemas– O estudo das propriedades 

térmicas (transmitância, resistência, inércia, capacidade e absortância), mais 

condutividade e fator de calor solar, são fundamentais para determinar a diminuição 

da carga energética do edifício a partir da escolha de materiais adequados ao clima. 

Com base nos cálculos das sete características acima descritas, o projeto adota as 

estratégias para promover o balanço térmico (energético), entre a temperatura dos 

ventos exterior e interior por meio da escolha do tipo e cor de materiais adequados ao 

clima da região.  

Para o caso do nosso clima quente e úmido, avalia-se: a) a transmitância 

(característica do sistema construtivo) e b) absortância (característica do material de 

construção) dos elementos de vedação do edifício, coberta e paredes. De posse dos 

dados de níveis de absortância dos materiais, calcula-se a inércia térmica (atraso de 

passagem de calor nos materiais), para garantir uma adequada escolha de uso de 

materiais leves nas paredes, para o caso de construções do nordeste do Brasil, assim 

como, garantir sombreamento para o piso. Outro importante referencial para a 

eficiência energética do edifício, o Fator de Calor Solar (FCS), é a combinação entre 

Transmitância (tipo de material) e Absortância (cor do material). Para estabelecer uma 

boa relação de custo benefício na compra e no aproveitamento de uso durante a vida 

útil do material, recomenda-se trabalhar com: I) Fator de Calor Solar (FCS); II) criação 

de áreas de sombreamento; e III) adoção de soluções para o aproveitamento de 

iluminação natural e ventilação cruzada como estratégia, visando o condicionamento 

passivo voltado para o baixo impacto ambiental no uso dos espaços, promovendo e 

contribuindo para a baixa carga térmica do edifício. 

 

3.5 PARÂMETROS LEGAIS E AMBIENTAIS 

Pela natureza complexa do edifício e a sobreposição de diversas esferas 

jurídicas, federal, estadual e municipal (Plano Diretor, código de obras da 

municipalidade, SEMURB, SEHARPE, STTU, CBTU, Capitania do Portos, 

IBAMA/IDEMA, Patrimônio da União e IPHAN e normativas das concessionárias e 

corpo de Bombeiros), não seria possível justificar a configuração espacial a partir de 

um único referencial de legislação. O edifício é determinado a partir da estratégia de 
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adaptação às diversas característica das legislações e normas e na submissão a 

análise especial por parte dos órgãos de aprovação. 

Basicamente, a implantação do complexo enfrenta três grandes impeditivos: 1-

O ambiental, que restringe a ocupação às margens do Potengi; 2- O da CBTTU, que 

proíbe construções na faixa de domínio da linha férrea; e 3- O territorial urbano que 

restringe o uso e a ocupação do solo nas AEIS. Assim, o projeto desenvolve seu 

programa de maneira a adaptar-se às concessões das legislações para sua execução. 

Para atender aos três principais impedimentos (Ambiental/Naval, Férreo e Territorial), 

a proposta se transformou num complexo intermodal com estações para o transporte 

público de pessoas por: 1-Embarcações náuticas, atendendo as exigências da 

Capitania dos portos e leis ambientais que permitem a construção de ancoradouros e 

terminal de passageiros; 2-Trem/VLT, cumprindo a única exceção para construção 

sobre a linha férrea que é a de implantação de estação de trem/VLT e; 3- Construção 

de complexo viário com viaduto sobre a linha férrea para permitir o acesso à 

comunidade de Passo da Pátria. 

Análise das principais legislações pertinente ao tema e terreno 

-Plano diretor da cidade de Natal, Lei Complementar (LC) n 082 de 21/06/2007. 

-Código de obras da cidade de Natal LC 055 de 27/01/2004. 

-AEIS Passo da Pátria LC n 044 de 23/12/2002. 

Nos dois mais importantes instrumentos de ordenação urbana do município, 

encontra-se critérios específicos e bastante restritivos para as AEIS. Portanto, para 

efeito prático, as exigências para implantação de um conjunto dessa natureza 

passaria pela análise especial e pela revisão dos parâmetros para execução de 

edifícios não habitacioanais nas AEIS.  

Segundo Karitana Souza, arquiteta analista de licenciamento de obras da 

Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental (SPPUA) e André Luís da Silveira 

Gomes, arquiteto chefe do setor de licenciamento de obras privadas (SLOPR) da 

SEMURB2, a AEIS Passo da Pátria foi instituída pela LC n 044 de 23/12/2002 e, por 

não estar regulamentada, utiliza os parâmetros definidos no Plano Diretor, com regras 

                                            

2 Em entrevista concedida ao auto em 10 mar 2015. 
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limitadas aos usos habitacionais, determinando altura máxima de 7,50 m e taxas de 

ocupação de 80%, porém os critérios não fazem menção para construções com outros 

usos.  

Em reunião na SEMURB foi aberta a possibilidade, por parte do corpo técnico 

da secretaria, para que o projeto do Cais da Memória fosse apresentado na Comissão 

Permanente de Planejamento e Execução de ações da Secretaria de Regularização 

Fundiária do município de Natal/ RN, como exemplo para se discutir novos parâmetros 

para construção de edifícios não habitacionais nas AEIS. Conforme a arquiteta Maria 

Carolina Farkat Diógenes3, a SEHARPE garantiria apoio a aprovação caso fosse 

resolvido o problema do acesso rodoviário à comunidade de Passo da Pátria. Em 

relação a desocupação da gleba pelas vinte e duas moradias existentes no local, o 

Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) da SEMURB, prevê a remoção dos 

lotes que ocupam irregularmente as margens da linha férrea no trecho que vai da Rua 

João da Mata até a Pedra do Rosário 

Com relação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), deverá ser 

apresentado o relatório de Impacto no Trânsito Urbano (RITUR) para mensurar os 

possíveis danos ao trânsito local pela implantação do complexo. Segundo a Lei 

Municipal 256 de 10/06/2008, não é permitida a circulação de veículos acima de 3,5 t. 

A lei ampara-se na resolução nº 210 de 13/11/2006 do Conselho Nacional de Trânsito 

do Ministério das Cidades, que estabelece os limites de peso e dimensões para 

veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências como largura, 

altura e comprimento máximo. Contudo, para as duas restrições acima, a proposta – 

por se tratar de edifício intermodal – aliviará o caos na malha urbana por contemplar 

em suas instalações duas outras formas de transporte público coletivo (ferroviário e 

aquaviário). Ademais considerou a altura máxima de 5,50 m (altura de caminhões 

cegonhas) entre o eixo Av. do Contorno e o piso da passarela sob a avenida, liberando 

qualquer tipo de trânsito no local. 

Para atender as indicações do IBAMA/IDEMA, (Código do meio ambiente de 

Natal, lei 4100/92 de 19/06/1992 e CONAMAS S-236), a gleba situa-se em área 

                                            

3 Em entrevista concedida ao auto em 16 mar.2015. 
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historicamente ocupada e, por situar-se sobre o rio Potengi e da proximidade com a 

ZPA 08, terá de passar pela aprovação do IDEMA. 

No tocante à Capitania dos Portos, não existe legislação específica para balizar 

a ocupação de áreas sob a jurisdição da marinha. Segundo William Lemos, inspetor 

da segurança do tráfico aquaviário (STA) da Capitania dos Portos do RN4, incide na 

área as determinações da lei dos Portos e a lei de Segurança do Trânsito Aquaviário, 

lei 9.537/98, que determina a segurança da navegação no espaço aquaviário. Ainda 

segundo Lemos, a aprovação de projetos passa pela avaliação direta do Capitão dos 

portos e, em nosso caso, seria precedido de três pareceres: da Marinha, do Patrimônio 

da União e dos órgãos ambientais. 

Para o IPHAN, cumprir-se-á as normativas estabelecidas no Decreto lei n 25 

de 30/11/1937, na portaria nº 420, nas cartas Patrimoniais e na Normatização de 

Cidades Históricas: Orientações para a Elaboração de Diretrizes e Normas de 

Preservação para Áreas Urbanas Tombadas.: Ainda que a área do projeto, em sua 

maior parte, se situe fora do perímetro tombado pelo IPHAN, um pequeno trecho de 

acesso às passarelas e ao túnel subterrâneo encontra-se dentro desse polígono de 

entorno da área tombada e, independente da área histórica protegida, é inegável a 

relação do complexo cultural com o conjunto tombado. 

Segundo a arquiteta Luana Honório Cruz (2015), sob a ótica do patrimônio 

histórico, cada sítio histórico tem autonomia para determinar seus parâmetros de 

ocupação e intervenção, apesar da existência do decreto lei nº 25, da portaria nº 420 

e das cartas patrimoniais criarem condições para o tombamento do conjunto esses 

instrumentos não uniformizaram ou impuseram critérios para a ocupação dos 

conjuntos como um todo. Especificamente, o centro antigo de Natal (Cidade Alta, 

Ribeira e Rocas) não possui, no plano federal, uma normativa do IPHAN para 

intervenção em seu polígono histórico, apesar deste estar tombado desde 2010 a nível 

nacional Tampouco a esfera estadual conta com qualquer instrumento. Apenas seu 

órgão gestor, a Fundação José Augusto, tombou alguns imóveis. Porém na esfera 

municipal, algumas diretrizes podem ser encontradas no plano diretor da cidade que 

define critérios para as ZPHS E ZIH.  

                                            

4 Em entrevista concedida ao auto em 19 jul. 2015. 
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A gleba do Cais da memória encontra-se fora do polígono tombado e da área 

do entorno, mas dado ao caráter de integração com núcleo histórico, a proposta 

acatou a recomendação do IPHAN para que o volume não interferisse na linha de 

silhueta do centro histórico e qualquer elemento vertical não ultrapassasse a altura da 

torre da antiga catedral. Para tal, todo o volume do conjunto ficou escondido pelos 

arrimos da Av. do Contorno e a torre do mirante vertical está limitada pela altura da 

torre da antiga catedral. 

E, por fim, com relação à CBTU, Segundo Maria Carolina Farkat Diógenes 

(2014), o terreno situa-se dentro da faixa de domínio (15,00 m a direita e a 15,00 m 

esquerda a partir do eixo dos trilhos da ferrovia) e, também, em área não edificante 

(15,00 m a esquerda e a direita após a faixa de domínio), onde as únicas construções 

permitidas são as estações de embarque e desembarque de passageiros. Conforme 

o arquiteto Nicolas de Lima Verde5, do corpo técnico da CBTU, existe um projeto de 

duplicação da via férrea com a implantação de novas estações, mais um argumento 

que endossa a implantação da estação no Cais da Memória.  

Também de acordo com o arquiteto6, para as linhas de trem, a distância entre 

estações é, em média de 1.200 metros. Porém, segundo Antônio Clovis Pinto Ferraz 

e Isaac Guilhermo Espinosa Torres (2004), para trens urbanos, metrôs e VLT’S, essa 

distância encurta para médias de até 400 metros (caso do VLT do Rio de Janeiro). Os 

autores afirmam que 300 m é uma boa distância; entre 300 e 500 o padrão cai para 

regular e acima de 500m é ruim (FERRAZ. TORRES, 1994). Segundo a ONG IDTP, 

entidade referência no setor, o tempo ideal para se chegar a uma estação de 

transporte é de 10 a 15 minutos no máximo em deslocamento a pé de qualquer ponto 

que se esteja na cidade. Ainda que a proximidade da área em relação a estação 

central (cerca de 600 metros) pudesse parecer pequena, se justificou na proposta a 

implantação de uma estação, pois além de atender a público que se dirige a Zona 

histórica, ainda conecta toda população do entorno, que comumente se desloca até 

1km a pé se servir de transporte sobre trilhos. 

Sobre o projeto incidirá ainda as premissas e recomendações de leis e normas 

dos seguintes órgãos: Legislação do corpo de bombeiros; Normas da concessionária 

                                            

5 Em entrevista concedida ao auto em 28 jul. 2015. 

6 Em entrevista concedida ao auto em 28 jul. 2015. 
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de energia; Normas da concessionária da rede de água e destino final de esgoto; 

International Council of Museums (ICOM); Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM); 

Política Nacional de Museus (IBRAM, 2003); Estatuto do Museus. Lei 11.904 de 14 

de janeiro de 2009. Governo Federal do Brasil; Código de Ética para Museus. 

21ªAssembléia Geral do ICOM.Seul,2004; Manual dos Museus: Procedimentos e 

conceitos básicos. 

 

3.6 TECTÔNICA NA PROPOSTA 

O estudo sobre Tectônica, nessa etapa do trabalho, objetivou a construção de 

repertório técnico e sensível para adoção de parâmetros à subsidiar decisões quanto 

a materialidade do projeto arquitetônico no Cais da Memória. Segundo NOMe Amaral 

(2013), entende-se por tectônica, o potencial da materialidade e as escolhas quanto 

ao técnica de execução construtiva, sistema estrutural construtivo, pátina dos 

materiais e a relação de diálogo da forma e espacialidade do objeto (edifício) com seu 

entorno. O percurso para identificar critérios, fatores e elementos tectônico passa pelo 

esclarecimento de conceitos que comumente são confundidos com aspectos 

tecnológicos e pela definição das características que confere um valor tectônico ao 

edifício. 

Conforme Amaral (2012), há um engano de interpretação sobre a definição de 

tectônica contemporânea, que geralmente é confundida com tecnologia da 

construção, (o estudo dos métodos e equipamentos usados para construir estruturas). 

Para seu desenvolvimento, é necessário habilidades ensinadas em engenharia e 

construção, bem como, negócios e gestão de construção. Já tectônica é a relação ou 

diálogo intencional entre sistema construtivo (modus operandi), sistema estrutural 

(invólucro) e o sítio a ser implantado o projeto, para resolução de soluções espaciais, 

junções e detalhes na construção da totalidade do espaço arquitetônico como uma 

narrativa poética.  

Também segundo Kenneth Frampton e Gottfried Semper (1999), existem 

aspectos que determinam a expressão construtiva do objeto, sendo eles, a relação 

entre a edificação e o sítio e os aspectos construtivos determinados pela implantação 

no terreno e pela forma que a construção toca o solo. Ou ainda na interpretação de 
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Amaral (2012), a análise da relação do projeto com a expressão construtiva, a partir 

das as quatro tensões: 

 Forma de contato com o solo (libera x enterra); 

 Escolha do sistema construtivo (corpo sólido x filigrana); 

 Transformação do material (dimensão técnica x representacional); e 

 Materiais e técnicas empregadas (variedade x homogeneidade 

construtiva), faz parte de um mecanismo de decisões na elaboração do 

projeto arquitetônico. 

Para se fazer entendido como um edifício de caráter urbano, a proposta lança 

mão de soluções para tornar o projeto arquitetônico acessível, integrado a rede do 

sistema viário e de transporte público, caracterizando-se com funções de atividades 

culturais. As soluções objetivam que, no uso das instalações do complexo, se faça o 

reconhecimento da cidade como parte desse acervo. Para tal, o projeto constitui-se 

como um instrumento de comunicação, desenvolvendo sua tectônica com a 

configuração, que se assemelha a uma estrutura de instalações industriais, porém 

com uma série de espaços abertos e dotados de mobiliário urbano (mirantes, praças), 

assim como soluções estruturais referenciadas na materialidade das instalações 

industriais de cais de porto, com rasgos e aberturas nas fachadas, de maneira a 

revelar a paisagem natural e marcas de ocupação do território. A proposta 

pretensamente utiliza esses elementos para uma possível leitura do objeto 

arquitetônico como uma narrativa poética do seu entorno. 

No partido, o edifício também revela o caráter urbano por meio da conformação 

espacial de um grande corpo horizontal em aço e cristal, envelopado por uma 

membrana de madeira e protegido sob uma grande coberta teto jardim, que é 

continuidade da praça existente no platô a frente do terreno, e que se integra a estas 

por duas passarelas. Ao procedermos a análise da expressão construtiva da 

edificação, segundo critérios de Amaral (2013), constata-se que: 

a) Na relação com o entorno, a proposta redesenha o lote a partir de uma 

leitura que amplia as acanhadas calçadas públicas, promovendo o 

acolhimento e a extensão do tecido urbano; 

b) Relação do volume com o lote (Liberar ou enterrar). A proposta libera o 

volume do solo, sustentando o corpo com tirantes de aço fixados aos 

pórticos de madeira; 
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c) Materiais e técnicas empregadas (Homogeneizar x Variar). A proposta opta 

pela homogeneidade construtiva pelo uso de pórticos em madeira, com 

junções em aço na cor preta, e pelo diálogo entre a estrutura vertical 

(pórticos) e estrutura horizontal (lajes e circulações apoiadas em perfis de 

aço na cor preta. O fechamento com membranas de madeira (brises) sobre 

a caixa de cristal, funciona como um véu, marcado ora pela linearidade de 

sua composição estrutural, ora pela densa massa de vegetação; 

d) Transformação da matéria (Técnica x representação). O projeto apresenta 

uma dimensão técnica com forte apelo representacional, com o uso do 

sistema estrutural aparente, porém com um desenho impregnado de 

simbolismo. 

e) Sistema construtivo (Filigrana x sólidos). O corpo se configura numa zona 

de transição entre as duas características, mas tendendo a leitura de um 

corpo sólido, pela sua massa fechada em volumes puros. A leitura da 

volumetria ressalta a predominância de cheios sobre vazios, marcada pelas 

massas dos corpos revestidos com brises de madeira; 

f) Conforto: Resolvido e climatizado por meios naturais a partir do 

sombreamento e aproveitamento da iluminação e ventilação natural. 

 

3.7 CONCEITO 

O conceito é segundo Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski et al (2011), 

o fio condutor para os desejos e soluções do projeto. Intuído e estabelecido a partir 

da análise e das proposições para os condicionantes e obstáculos que se impõem a 

realização do lugar. Pode-se também entendê-lo como a síntese do objetivo e da 

virtude do edifício, no qual ora se impõem no início de um processo, ora só podem ser 

identificados com o desenrolar e a finalização deste. Essa síntese, ainda, pode ser 

alterada com o passar do tempo, a partir das novas dimensões de usos e 

transformações que incorrem sobre um lugar, todavia, à revelia das interpretações 

individuais, ele sempre se impõe visível, para bem ou para o mal, na materialização 

da arquitetura.  
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Ainda que a noção de conceito pareça se embasar numa linha tênue entre o 

pragmatismo e a subjetividade e com bastante espaço para apreensões e julgamentos 

pessoais, o poder de comunicação de um espaço construído se impõem frente aos 

devaneios individuais. O espaço fala por si só e nossas sensações o reconhece de 

imediato. Nas palavras de NOME Brandão (20) “O conceito está na obra e no projeto 

e não na subjetividade do arquiteto [...] o conceito de um edifício ou de um projeto 

urbanístico só amadurece quando a obra se realiza e se faz habitada [...] O conceito 

é uma compreensão daquilo que efetivamente vivemos...”.  

Dessa forma, a apropriação pelas pessoas de um determinado espaço 

projetado, bem como nossas experiências enquanto projetistas não são estáticas. 

Essas estão sempre em transformação, por isso, conceitos são renovados e 

reelaborados. O mesmo Brandão (ANO, página) defende a ideia de que a virtude de 

um conceito não está relacionada à originalidade, antes, está na capacidade de 

“articular o passado e o futuro”, é o meio pelo qual, nós compreendemos o mundo e 

nos inserimos nele”.  

 

Urbanidade 

 

Não existe um consenso sobre a definição do conceito de urbanidade, mas 

segundo Douglas Aguiar (2012), todos concordam que ela é uma propriedade robusta, 

chave; uma propriedade que parece endereçar o coração da vida urbana e suas 

condições. E que ela implica na boa qualidade espacial onde se instaura uma 

civilidade reinante, no qual todos se relacionam de forma íntima, descontraída e 

confortável com o espaço urbano. Assim é possível definir urbanidade como a 

capacidade da cidade de acolher bem as pessoas pela sua qualidade arquitetônica 

espacial. 

Segundo Vinicius de Moraes Netto (2012, página), “Urbanidade é o gravitas em 

torno do qual o social orbita e a vida urbana pulsa, o lugar onde habitam e convergem”. 

O termo define qualquer cidade e modo de vida nas cidades em oposição às outras 

espacialidades como rural ou aquelas sociedades não urbanas e está associado ao 

conceito do senso comum como Moraes Netto (2012), civilidade do convívio urbano, 

a experiência de existir no mundo mediada pela cidade, ou conforme, algo como a 
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copresença dos diferentes modos de ser. Da evolução de significado de cortesia entre 

pessoas, diversos autores passam a aplicar o termo a não humanos; designando-o 

aos edifícios, ruas e cidades, relacionando edifícios gentis ao corpo e as ruas e bairros 

dotados de civilidade. Segundo Luís Carvalho (2014), o conceito de urbanidade 

também foi abordado por diversos autores da literatura de arquitetura mas com 

diferentes significados. Por exemplo, Kevin Lynch (1960) associa urbanidade à 

imagem da cidade, Janet Jacobs (1961) à densidades, usos e programas, já Bill Hillier 

(1984) estabelece o conceito a partir da Lógica Social do Espaço, urbanidade como 

resultado de um ambiente diverso e adensado  

Ao avaliar o rebatimento do conceito de urbanidade aplicado na prática 

projetual de arquitetura, constou-se a associação do tema, às resoluções e propostas, 

segundo Marcio Cotrim e Sônia Marques (2014), que caracterizam a “urbanização da 

arquitetura”, conceito desenvolvido pelos autores, para agrupar e designar os modelos 

de edifícios que redesenham a malha urbana, ou dos edifícios praças, ou ainda dos 

projetos desenvolvidos a partir das soluções de quadras abertas. Nos modelos da 

“urbanização da arquitetura”, é explícita a espacialidade da edificação como 

continuidade do exterior que os cerca, as vezes sob a forma de densas áreas verdes 

privadas, ou simplesmente como largos os calçadas ampliadas. As soluções sempre 

se referenciam na urbanidade do entorno, destacando-o e configurando no interior do 

lote privado, a continuidade do espaço exterior, promovendo o livre acesso e a 

visibilidade de áreas interrompidas ou entrincheiradas. 

O projeto do Cais da Memória, possui a urbanidade como conceito e fio 

condutor, em função da:  a) natureza de seu programa como conjunto intermodal de 

sistema do transporte público de passageiros e centro de atividades culturais de 

comércio pesquisa e lazer e as condições; b) do papel de estrutura integradora física 

e socialmente de três áreas isoladas e degradadas; c) da configuração volumétrica e 

da materialidade, com o uso de linguagem formal e estruturas referenciadas nos 

arquétipos de instalações e estruturas pré-fabricadas de cais de porto e; d) seu 

espaços internos que reproduzem os ambientes de encontro público coletivo (praças 

pátios, átrios, largos). 
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4   PROJETAR COM O LUGAR 

A importância do lugar para construção do sentido na arquitetura, pode ser 

resumida na frase do arquiteto Álvaro Siza Vieira (apud FERRAZ, 2007, s.p.): “Uma 

coisa é o lugar físico, outra coisa é o lugar para o projeto. E o lugar não é nenhum 

ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Perceber o que é o lugar é já fazer o 

projeto”. Segundo Marcelo carvalho Ferraz (2007), as palavras de Álvaro Siza Vieira, 

se referem a sentir a vocação natural do lugar, ou percebê-lo a partir de sua 

imaterialidades, e usá-las como ferramenta e lastro às estratégias de concepção do 

projeto. 

Os métodos de projetação em arquitetura, segundo Bryan Lawson (2011), 

possuem histórico escasso e só a partir das décadas do pós-guerra (1950 e 1960), 

tomaram impulso enquanto disciplina nova no campo da arquitetura. De acordo com 

Jonathan Glancey (2012), o primeiro grande registro sobre os métodos, nos remonta 

à antiguidade com o arquiteto Marcus Vitruvius Polllio, autor da publicação De 

Architectura. Para Maria Helena Rua (1996), o tratado De Architectura libri decem, 

escrito por Vitruvius, é uma abrangente reflexão feita no século I a.C. sobre a disciplina 

da arquitetura e procura, por meio do seu estudo, requalificar a prática profissional em 

voga na Roma do Imperador César Augusto. Dividido em dez volumes, o autor 

descreve o oficio do arquiteto, condenando práticas clientelistas e equívocos sobre a 

arte edificatória. O objetivo primeiro do tratado vitruviano foi registrar as matérias 

essenciais de cada gênero de edificação, detalhando questões de base sobre as 

diferentes tipologias e exemplificando-as. De forma sumária, os dez livros contemplam 

os seguintes conteúdos: 

Livro 1: Sobre os conhecimentos necessários à formação do arquiteto.  

Livro 2: Sobre os materiais e a arte da construção  

Livros 3 e 4: Sobre os edifícios religiosos. 

Livro 5: Sobre os edifícios públicos.  

Livro 6: Sobre os edifícios privados.  

Livro 7: Sobre os acabamentos 

Livro 8: Sobre hidráulica e distribuição da água  
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Livro 9: Sobre gnomônica nas edificações. 

Livro 10: Sobre mecânica e os princípios das máquina.  

A obra De Architectura, reeditada em 1486 e amplamente difundida, graças a 

invenção da imprensa no período, serviu de bíblia para os arquitetos nos próximos 

400 anos que se sucederam, até o século XIX. 

O renascimento presenciaria ainda segundo Glancey (2012), o lançamento em 

1485, de outro importante tratado sobre arquitetura, o De re aedificatória, do arquiteto 

Florentino Leon Battista Alberti, que foi revolucionário segundo Glancey (2012, 

página): “ao estabelecer com rigor matemático os principais elementos da arquitetura 

– o quadrado, o cubo, o círculo e a esfera- e as proporções ideias para um edifício, 

que deveriam estar em harmonia com a música e a natureza e também com o corpo 

humano ideal”.  Ao tratar a geometria como matriz sagrada com esquemas rigorosos 

de arranjos e proporção matemáticas, Alberti e a obra De re aedificatória, exerceram 

enorme influência nas ideias renascentistas, e lançaram as bases para criação da 

arquitetura como instrumento de comunicação, colocando o espaço a serviço de uma 

experiência e experimentação sensorial. Isso antecipou em, aproximadamente, 500 

anos as aplicações e considerações sobre fenomenologia na produção da arquitetura. 

Segundo Glancey (2012, p.274): 

Os livros deram origem ao desejo de se projetar edifícios em 
proporções similares e publicar projetos que indicassem com precisão 
plantas, cortes e elevações. Daí em diante, as ideias puderam viajar 
independentemente do próprio arquiteto, que deixou de se tornar 
escravo do local de construção.  

 

Nas palavras de Lawson (2011), após o período historicista, que perdurou até 

o século XX, a publicação “O Modulor” do arquiteto Le Corbusier, se constituiu numa 

iniciativa de peso, exercendo, assim como Alberti, grande influência na produção 

arquitetônica em sua contemporaneidade. Le Corbusier (1961), cria no “o Modulor”, 

um sistema de formas, medidas e proporções referenciado no corpo humano e 

amparados na nova realidade da época, da recente e ampla oferta de meios e 

materiais advindos da indústria. A publicação, nesse sentido, se torna o principal e 

mais difundido referencial para o auxílio na projetação de espaços. A contribuição do 

“Modulor” reside no fato de que, ao criar sistemas de formas, medidas e proporções a 

partir dos padrões estabelecidos na produção industrial, pôde inferir e determinar 
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processos sobre racionalização, pré-fabricação e otimização de tempos e recursos na 

produção dos objetos arquitetônicos. Apesar das críticas a seu papel dogmático, o 

“Modulor”, ao escolher o homem como ponto de referência para seu desenvolvimento 

e ao determinar capítulos do livro sobre as relações e situações de conforto e medidas, 

abriu possibilidades para interpretações sobre a construção dos espaços a partir dos 

critérios de bem-estar emocional e sensorial. Porém, enquanto método, o “Modulor”, 

é definido por Lawson (2011, página), como: “uma tentativa de reproduzir regras 

canônicas que permitam projetos mais iconoclastas”.  

Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski et al (2011, p.83), coloca que 

métodos de projeto em arquitetura passaram, a partir do anos 1960, a sofrerem: “forte 

influência de conhecimentos oriundos da engenharia, ergonomia, pesquisa 

operacionais, teorias da informação, cibernética, matemática e computação” e a 

constituírem-se em práticas mais elaboradas com garantias da eficácia do produto 

projeto. As pesquisas ligadas ao método nas décadas de 1960 e 1970, desenvolveram 

mapas de processos de projeto, que consistiam na descrição de uma sequência de 

diferentes e identificáveis atividades, que ocorriam seguindo uma ordem lógica e 

previsível, contribuindo para a análise do projeto, segundo Lawson (2011).   

A partir daí, Lawson (2011) e Kowaltowski (2011) enumeram um conjunto de 

iniciativas e métodos dentre os quais se destaca o método de Geoffrey Broadbent 

(1973), que segundo Lawson (2011), pode até não se sustentar como método total, 

mas se baseia em quatro modos distintos de gerar formas em projetos:1) Pragmático; 

2) Icônico; 3) Analógico; 4) Canônico. Essas quatro táticas deveriam ser usadas de 

maneira ordenada e organizada e depois escolher a que melhor se adaptasse ao 

problema.  

O conhecimento do histórico dos métodos de processo de projeto, ao longo da 

evolução da arquitetura no ocidente, gerou rebatimentos na proposta do Cais da 

Memória, como indicador e exemplo dos seguintes temas e posturas trabalhadas na 

proposta: I) escolha do partido volumétrico que, ao mesmo tempo, exprimisse a 

monumentalidade exigida pelo programa e se relacionasse de maneira discreta com 

a paisagem do entorno; II) escolha de processos racionalizados e pré-fabricados para 

atender a otimização de tempo, recurso, meios e materiais; III) estabelecimento de 

princípios matriciais de composição e criação de desenho, volumes e  espaços; e IV) 
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da importância em considerar e enfatizar o homem enquanto corpo físico e sensorial, 

como referência  para produzir a espacialidade do projeto. 

De posse da informação sobre os condicionantes e métodos, o desafio para o 

processo de projeto, com programa que envolve construção de espaços a partir da 

memória afetiva, recaí sobre a importância da escolha de um lugar impregnado de 

significâncias e simbolismos, condição para conferir um valor emocional ao projeto 

segundo Diego Souza Paiva (2011) e Gabriela Lira Assunção (2014). A Gleba então 

escolhida para implantação do projeto do Cais da memória, trata-se de uma zona 

reconhecida pela cidade como lugar privilegiado, rico em indícios, história e convívio 

social, com uma experimentada vocação natural para centro de celebrações, 

confirmada segundo Jeanne Fonseca Leite Nesi (1994), pelo histórico de 

peregrinações a Pedra do Rosário e pela antiga feira noturna do porto da cidade, 

tradicional local de convívio social semanal de Natal.  

O lugar segundo Nesi (1994), ainda conserva a generosidade de uma ampla 

paisagem natural, com enorme potencial físico e afetivo. Conformado num território 

com rastros de antigas ocupações, revela a diversidade da morfologia e tipologia 

urbana, constituindo-se numa paisagem que sugere e induz às virtudes, que o espaço 

do projeto deve possuir para promover uma urbanidade saudável, e que permita o 

encontro e a socialização nos seus usos. A proposta nasce como um partido, de 

complexo arquitetônico com um pavilhão principal e dois anexos secundários, mais 

três zonas de áreas abertas. O edifício principal, possui três pavimentos coberto por 

uma praça teto-jardim, que é a continuidade das praças públicas existentes do outro 

lado da via (Av. do Contorno), e que se une a essa por meio de duas passarelas 

equidistantes entre si, que permitem o acesso universal a partir de cotas mais 

íngremes da colina histórica.  

Todos os acessos ao complexo, assim como as áreas de distribuição 

conduzem a paisagem do latente rio Potengi, conforme Rubenilson Brazão Teixeira 

(201) registro vivo de 417 anos de ocupação humana sobre o território. O rio 

emoldurado na borda esquerda pelos manguezais e na direita pelas cicatrizes dos 

desacertos de uma urbanização violenta abrupta, mas impregnada de simbolismos e 

repleta de histórias e significados, um ambiente, potente às práticas de cultura, lazer 

e a promoção da boa urbanidade. Na proposta, o rio assume protagonismo na grade 

de usos do complexo, por meio de um longo píer contínuo à malha urbana, que 
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permite o percurso a pé sobre suas águas ou, por embarcações que atracam nos 

ancoradouros que nascem do prédio. Um cenário preparado para o percurso 

fenomenológico pela boca do Rio Grande (Potengi), passando pelo forte dos Reis 

Magos e se encerrando na ponte de ferro de Igapó.  

Na vizinhança, segundo Teixeira (2015) e Nesi (1994), encontra-se a presença 

imponente de um forte guardião na entrada desse lugar de tesouros, consagrando o 

rio como um importante centro cultural vivo e ativo da região desde a fundação da 

cidade em 1599. Às margens do Potengi, tem-se a presença de vários pontos de 

interesse para a promoção da cultura local, como: o Iate Clube; o Museu da Rampa 

(em construção); a localidade da Redinha; o Cemitério dos Ingleses; a ZPA-09 e futuro 

parque dos Manguezais, a ponte do Igapó, e no último trecho desse circuito a 

paisagem da Ribeira e a base naval. Entremeado entre a Ribeira e a base naval, um 

fragmento especial dessa orla fluvial que vai do monumento da Pedra do Rosário à 

comunidade de Passo da Pátria, aos pés do morro do centro histórico tombado. Na 

paisagem, esse trecho se coloca a vista pela situação estratégica do local, servido 

pela linha férrea, às margens do rio e do centro histórico, entre o monumento da Pedra 

do Rosário e o acesso a AIES Passo da Pátria, confirmando como a delimitação 

perfeita do lugar para intervenção. A gleba (terreno) rodeada em todas as suas faces 

por uma potente e incrível vizinhança, rica em história e urbanidade porém 

entrincheirada e desconectadas entre si, oferece o desafio à sua ocupação.  

A área se delimita na face nordeste pelo monumento à santa padroeira da 

cidade, que encontra-se locado dentro do rio e no exato local em que a acharam em 

1753. Nas outras duas faces longitudinais (em paralelo), o rio Potengi e a Av. do 

contorno com o centro histórico (região da praça André de Albuquerque, marco zero 

da cidade). Por fim, na face sudoeste a comunidade de Passo da Pátria com a 

lembrança do antigo porto que abastecia a cidade e sua feira noturna com festas, 

música, comércio, um grande centro cultural popular, marcando a área, desde 

sempre, como um lugar de encontros.  

O ambiente com sua história e vocação natural para centro de cultura popular, 

induziu ao programa e às soluções de projeto, exigindo a reocupação do lugar como 

a grande ágora ou a grande ocara da aldeia. A gleba mutilada pela linha férrea e pela 

aridez asfáltica da av. do Contorno, exibe a cicatriz pelo mau uso das virtudes da 

urbanidade. Viadutos, arrimos, trilhos e calçadas, todo um potente repertório utilizado 
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erroneamente configurando a segregação. A Pedra do Rosário subutilizada como 

santuário e espaço agregador, e Passo da Pátria exigindo o reencontro com sua 

vizinhança e o direito de fazer parte do patrimônio urbanístico da cidade.  

A escuta da denúncia pelas feridas dessa malha urbana e de sua história, fez 

surgir a proposta do Cais da Memória, um complexo arquitetônico capitaneado por um 

edifício polo com função de Centro cultural e terminal intermodal (rodoviário, 

ferroviário e marítimo/fluvial), e dotado de mais três áreas abertas, com o propósito de 

costurar a malha urbana existente. Subvertendo segundo Sônia Maria Taddei Ferraz 

(2004), a lógica espacial segregacionista imposta pelo mercado imobiliário, o projeto 

sugere a costura da malha urbana no local, a partir das conexões entre áreas públicas 

e privadas, através de: circulação e estares e redesenho da malha urbana ampliando 

e permeando essas zonas. A proposta pretende ser um espaço porto para práticas de 

cidadania, urbanidade e vivências sensoriais por meio do deslocamento pelo território 

por terra, água e ar, e a partir disso promover o reconhecimento da cidade de Natal 

como o grande acervo desse patrimônio cultural. A proposta, então, nasce do desejo 

de se apropriar da cidade, e da necessidade de estabelecer um espaço para práticas 

afetivas de cidadania, e de reconhecimento das virtudes de habitar o “urbano” com o 

resgate e preservação da memória coletiva da cidade.  
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4.1 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA A PARTIR DOS CROQUIS 

Etapa fundamental como estímulo do processo criativo de elaboração de 

projeto arquitetônico, o estudo de evolução da proposta por croquis substituiu nesse 

trabalho, o processo de pesquisa via maquetes físicas. Segundo Kowaltowski et al 

(2011), a etapa inicia-se durante ou após o desenvolvimento da programação 

arquitetônica e sua importância reside na possibilidade de avaliar os impactos da 

volumetria no entorno, pelo desenho de perspectivas. Sobre o procedimento de 

processo, incide conforme George F. Kneller (apud PINA,2011, p.118), cinco etapas 

do processo criativo dividido em cinco fases: Apreensão, preparação, incubação, 

iluminação e verificação, onde: 

 Apreensão - o momento de criação acontece quando se tem a 
noção de algo a fazer, e depois se identifica um problema, e surgem 
os insights para resolução; 

Preparação – é necessário investigar as potencialidades da 
primeira ideia com anotações, leituras, registros e indagações, para 
avaliar as possíveis soluções. Caracteriza-se pelo conhecimento do 
objeto e estudo do problema e serve para a coleta de informações e a 
sua organização onde: o trabalho é muito maior que a inspiração. 

Incubação – mesclam-se as atividades conscientes com os 

intervalos não conscientes; pode ser um período longo ou curto; e as 
conexões podem ser feitas de forma inesperada e criativa 

Iluminação – é o clímax do processo criativo, quando uma 
cadeia de ideias completa todos os fatos e o criador percebe a solução 
do problema; 

Verificação – o criador precisa distinguir o que é validado na 
etapa anterior pelo intelecto, pelo julgamento, e acaba o que a 

imaginação começou, pois, a inspiração pode intuir a solução do 

problema, mas é passível de erro pelo seu caráter impreciso, daí ser 
necessário fazer uma revisão e corrigir, quando necessário. 

 

Na experiência do projeto do cais da Memória, os primeiros croquis foram 

elaborados a partir de duas ordens de estruturas; a primeira constou os princípios 

compositivos de desenho geométrico (ponto, linha, plano, volumes e figuras 

bidimensionais) e o segundo se deu a partir princípios compositivos de organização 

de espaço tridimensional (zonas, setores, áreas e blocos). Os croquis, apesar de 

elaborados sem a definição de um terreno, não sofreram prejuízos de rigor 

matemático ou compositivo que comprometesse a leitura e o dimensionamento 

necessário a estimar a área e o volume de espaços. 
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Isso deu-se em decorrência do desenho de esboço se basear, desde o primeiro 

gesto, nos princípios compositivos das leis da Gestalt, da conceituação da forma e 

das categorias conceituais fundamentais do sistema de leitura visual da forma que, 

conforme João Gomes Filho (2004) são estruturados por princípios que regem a 

percepção da forma visual e por princípios que regem as forças internas da 

organização.  As leis da Gestalt, são caracterizadas como unidade, segregação 

unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da 

forma. A partir do rebatimento dessas leis, gera-se possibilidades de empregos que 

embasam o sistema de leitura visual da forma, no qual segundo Gomes Filho (2004), 

é conjunto de princípios que conceituam a forma/propriedade e suas propriedades 

(forma, forma/ponto, forma/linha,  forma/plano, forma/volume, forma/configuração 

real, forma/configuração esquemática), e as organiza em categorias: conceituais / 

fundamentais, (harmonia, harmonia/ordem, harmonia/regularidade, desarmonia, 

desarmonia/desordem, desarmonia irregularidade) equilíbrio, equilíbrio/peso e 

direção, equilíbrio/simetria, equilíbrio/assimetria, desequilíbrio, contraste, 

contraste/cor, contraste/movimento, contraste/ dinamismo, contraste/ ritmo, entre 

outros). No desenho, também se intuiu a separação do espaço por zonas, setores e 

blocos de maneira a facilitar o uso simultâneo do espaço pelos três grandes grupos 

de usos: usuários, funcionários e prestadores de serviço (ver marcação de cores 

vermelho, verde e amarelo na (Figura 118 e Figura 119), assim como, o desejo de 

uma organização espacial que privilegiasse o contato com o rio e redesenhasse a 

paisagem com zonas de vegetação.  

Segundo as leis e categorias do sistema de leitura visual da forma de Gomes 

Filho (2004), o desenho do primeiro esboço, antes da escolha do terreno (ver Figura 

118 e Figura 119), está baseado no princípio da unidade (que pode ser entendida 

como o conjunto de mais de um elemento configurando um todo). No esboço, ao 

estabelecer duas empenas e um conjunto de pórticos nas fachadas do corpo principal, 

assim como, no corpo anexo do auditório, amarra-se os planos que definem a 

volumetria, e a ideia do sólido da caixa é assegurada pelos fechamentos, apesar da 

fragmentação do todo por blocos.  

Nesse caso, a harmonia (conceituada como a disposição formal bem 

organizada no todo ou entre as partes de um todo), é garantida pela proporção e 

disposição dos sólidos. A continuidade (conceituada como impressão visual de como 
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as partes se sucedem por meio da organização perceptiva da forma de modo 

coerente, sem quebras ou interrupções na sua trajetória ou na sua fluidez visual), é 

garantida por uma linha diagonal que serve como elemento indutor e condutor à 

paisagem do rio Potengi.  

Figura 118 - Primeiro esboço da planta baixa da proposta antes da definição do 

terreno 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O primeiro esboço (Figura 118 e Figura 119), nasce durante o processo de 

construção da programação arquitetônica, porém constatou-se que a criação e 

inserção de certos elementos nessa fase (o volume do bloco de serviço, a torre de 

mirante, o píer, e a vegetação) se repetiriam em momentos mais adiante, no qual a 

definição da programação e do terreno tornariam mais exigentes e reais a solução das 

demandas. Tal fato é esclarecido pela semiologia, de acordo com Elvan Silva (1985) 

como o resgate de arquétipos registrados na consciência pela experiência acumulada. 

O contraponto no uso de elementos verticais (torre mirante) com horizontais (o píer 

sobre o rio, a separação dos espaços por blocos de serviço e a massa do corpo 

principal) podem ser entendidos, segundo Gomes Filho (2004), como o uso da 

estratégia de conferir ao desenho o equilíbrio por peso e direção. Já a setorização por 

grupos de usos e a criação de zonas de áreas de vegetação como instrumento de 

divisão e comunicação do espaço, marcariam a identidade de desenho da proposta. 
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Do ponto de vista compositivo, o sentido de unidade, fechamento e equilíbrio por peso 

e direção, foram os valores mais marcantes do desenho. 

Figura 119 - Primeiro esboço em perspectiva da proposta antes da definição do 

terreno, destaque para divisão por setores a partir da marcação de cores, vermelho-

serviço, amarelo-administrativo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No segundo esboço, realizado após a definição do terreno, o primeiro gesto foi 

o de identificar os eixos que ligam a praça André de Albuquerque e as principais vias 

ao terreno (ver traço em vermelho e verde na Figura 120), e relacionar esses eixos 

(percursos) com os dois limites da área, a Pedra do Rosário à nordeste e a 

comunidade Passo da Pátria, no sudoeste. O gesto induz a preocupação da proposta 

em dialogar com entorno, mais especificamente com a malha urbana e utilizá-la como 

referência às soluções de desenho, ampliando-a para gerar espaços acolhedores 

(sombreados e com estrutura de descanso), num contraponto a aridez da via e em 

continuidade espacial com os espaços de circulação de autos e pedestres. Nessa 

fase, o traço é mais gestual, sem a intenção de maiores elaborações, porém é preciso, 

rigoroso e fiel a angulação da malha viária. Outro destaque é a identificação das zonas 

fronteiriças aos monumentos da Pedra do Rosário e a AEIS Passo da Pátria 
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Figura 120 - Segundo esboço, após definição do terreno, destaque para o traço 

vermelho marcando eixos a partir da praça André de Albuquerque (marco zero de 

Natal) em verde e ruas de acesso 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Figura 121 - Terceiro esboço, após definição do terreno, destaque para marcação 

da malha estrutural e inserção do edifício no rio Potengi, e primeiras tentativas de 

engendramento das circulações. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Nos quartos e quintos esboços (ver Figura 121 e Figura 122), fica evidenciado 

a influência, segundo Gomes Filho (2004) das categorias conceituais fundamentais 

da forma (harmonia, equilíbrio, equilíbrio peso e direção, equilíbrio assimetria) no 

processo de elaboração de desenho. A harmonia se faz presente apesar do explícito 

equilíbrio assimétrico (ausência de simetria, nenhum dos lados opostos são iguais, ou 

mesmo semelhantes) da sequência de diagonais, do número ímpar de módulos de 

estrutura e da disposição dos blocos de serviço. Nos esboços, nota-se que, apesar da 

força assimétrica das linhas diagonais, o todo ainda permanece harmônico pela 

presença do fechamento do polígono em retângulo que define as lajes de piso, pelas 

empenas laterais e pelo rigor simétrico da malha estrutural de pilares. A categoria de 

equilíbrio peso e direção pode ser observada nos cortes e fachadas (das Figura 122 

e Figura 123) pela presença da forte linha horizontal do conjunto e o contrapeso do 

volume vertical da torre de elevadores e mirante. 

Figura 122 - Quarta fase de esboços, após definição do terreno. Notar a relação de 

continuidade entre a colina histórica e a implantação do edifício e torres de serviço. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 



187 

 

Figura 123 - Corte transversal do rio à colina histórica, quarta proposta. O esboço 

ganha contornos mais definidos com rigor matemático, com destaque para definição 

estrutural, relação de permeabilidade entre a malha urbana e o edifício e a clara 

setorização das funções com as torres de serviço em vermelho, agindo como 

articulador do espaço  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na quarta fase de estudo de croquis, já definido o terreno e a relação de 

coincidência de acessos entre o edifício e os eixos das vias do entorno, começa o 

emprego de um traço mais rigoroso, matemático e em escala maior, à definir o sistema 

estrutural e invólucro do volume, além de orientar o estudo das cotas de nível de piso 

(ver Figura 123, Figura 124 e Figura 125). Nos aspectos compositivos do esboço, 

busca-se os contrastes cor e luz e tom, que segundo definição de Gomes Filho (2004), 

é a parte mais emotiva do processo visual. Possui na propriedade de contraste por 

cor, grande força e pode ser empregada pra expressar e reforçar a informação visual, 

tratando-se de ação poderosa do ponto de vista sensorial e, no caso de contraste luz 

e tom, baseia-se nas sucessivas oposições de claro-escuro, ou efeito da luz, 

reproduzindo-se sobre os objetos para criar a noção de volume. No projeto, o 

contraste é reforçado pelo uso de grandes planos verticais de áreas verdes; por 

espelhos d’agua e pelos rasgos das fachadas e teto em contraponto a materialidade 

escuta do aço e a claridade da madeira (ver Figura 124 a Figura 137). Também na 4ª 

fase do estudo de croquis, dá-se o desenvolvimento de perspectivas, permitindo uma 

aproximação do modelo real e a avaliação da forma volume, e de propriedades de 
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clareza, transparência e profundidade, necessárias a minimizar o impacto de um 

edifício desse porte na paisagem. 

 

Figura 124 - Planta baixa do térreo, croqui da 5 ª fase de estudos. O paisagismo e 

o rio passam a constituir–se como elementos espaciais, resultado do processo de 

pesquisa fenomenológica para o espaço. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 125 - Planta baixa do1º pavimento, croqui da 5ª fase de estudos. Notar 

disposição das tores de serviço em vermelho sincronizadas com as circulações. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na sexta etapa dos esboços, à aproximação com as características reais e o 

aporte de informação detalhadas sobre o lugar, geram obstáculos, que podem ser 

respondidos com o abandono e reinício do processo criativo, a partir de novas ideias. 

Figura 126- Croqui da 6ª etapa de elaboração dos esboço. Na foto em detalhe da seção 

do terreno. Com a via pública e a linha férrea. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na elaboração dos croquis no projeto do cais da Memória, se impôs uma 

sequência de idas e vindas no ato de esboçar rascunhos. Por vezes, apesar da 

satisfação com os resultados, algum obstáculo se colocava, e o processo (de esboço 

à mão livre), era abortado, para construção de novas tentativas na estaca zero. Essa 

capacidade de esvaziar um estoque acumulado de soluções e regenerar o processo 

a partir de nova óticas, evidenciou que o desenho à mão livre, segundo Maria de Jesus 

Britto Leite e Gilson Miranda Gonçalves (2015), se constitui numa importante 

ferramenta pedagógica de apreensão e desenvolvimento de processos criativos. O 

desenho é, de acordo com Britto Leite e Gonçalves (2015), é um ato consciente por 

meio das mãos e à serviço da cognição para realizar leituras, decodificar signos e 

símbolos e produzir por meios gráficos uma livre interpretação do mundo que nos 
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cerca. Essa interpretação pode acontecer a partir das certezas das geometrias exatas 

ou na definição de Britto Leite e Gonçalves (2015, p. 2):   

[...]da constatação de que desenhar é um ato complexo envolvendo 

uma ideia e a sua realização por meios físicos; que é uma técnica de 

produção de imagens realizada através de materiais, mas, por juntar 

ideias expressando-as graficamente sobre uma superfície, concretiza 

simultânea e integradamente dois mundos: o da imaginação e o do 

sensível. Esses dois mundos, no caso do processo conceptual da 

arquitetura, têm história, conhecimentos e técnicas próprias que 

podem dificultar sobremaneira a sua integração. (BRITTO LEITE, 

GONÇAKVES, 2015, p.2.). 

 

Figura 127- 6ª esboços, precisão e 

técnica na representação livre (coberta). 

Figura 128- 6º esboço, planta do térreo 

 
 

Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 
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Nos esboços da sexta etapa de croqui (ver Figura 127, Figura 128, Figura 129 

e Figura 130), apesar dom rigor geométrico na representação do desenho, e a 

inclusão de símbolos do projeto executivo de obra, o traço a mão livre, juntamente 

com as texturas e contrastes de cores, agem como mediadores entre a expressão 

técnica e a poesia da proposta. A representação a partir da noção de poesis, confere 

um respeitoso valor de criatividade à proposta. 

 

Figura 129 - Planta baixa do pavimento 

mezanino, na 6ª etapa do croqui. Notar 

 a inserção de cotas e simbologias. 

Figura 130 - Planta baixa do 1º pavto, 

na 6ª etapa do croqui. Notar a inserção 

de cotas e simbologias. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. Fonte: Elaboração própria. 

A poesís no processo de desenho, encontra na produção de perspectivas (ver 

Figura 131 e Figura 132), um enorme aliado para o entendimento e convencimento da 

ideia, pois a representação tridimensional, se faz esclarecedora e objetiva à realização 

do objeto. 
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Figura 131 - Perspectiva vista a partir da Av. do Contorno. 5ª e 6ª proposta após 

definição do terreno. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 132 - Perspectiva vista a partir do Rio Potengi. 5ª e 6ª proposta após 

definição do terreno. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Produto do segundo grupo de esboços na 6ª etapa, as perspectivas internas, 

são fundamentais para o estudo das espacialidades internas e relações entre interior 

e exterior. Na proposta do cais da memória, os esboços auxiliaram nas escolhas 

quanto ao posicionamento estratégico das aberturas e vazios, de maneira a permitir 

qualidades desejáveis ao edifício como permeabilidade, transparência visual e 

espacial e continuidade com o exterior (ver Figura 133 e Figura 134). 

 

Figura 133 - Perspectiva interna do pavilhão principal, vista do térreo a partir da 

plataforma de embarque do VLT. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As perspectivas internas (ver Figura 133 e Figura 134) foram construídas com 

com base no rigor científico. E para serem úteis ao estudo de percepção e proporção 

dos espaços, foram realizadas a partir de um ponto de fuga, adotando a altura do 

observador (ou melhor, a do olho humano) a 1,70m (altura média humana), a fim de 

permitir uma noção mais exata das medidas do espaço e evitar as distorções. A 

aproximação permitiu concluir esse momento do projeto, do quão devassado estava 
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o espaço interno e os possíveis problemas de superexposição à claridade e à radiação 

solar, que enfrentaria a proposta se não adaptasse a ideia, por um lado. Por outro, 

confirmou a importância do jogo de contrastes de cor e texturas ao manter a densa 

área verde de jardim no térreo e os rasgos de espelho d’agua. 

 

Figura 134- Perspectiva interna do pavilhão principal, vista do térreo a partir do 

ancoradouro de embarcações náuticas. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A última etapa de estudo dos esboços, compreende a modelagem e 

renderização por meio digitais, em nosso caso desenhos base em Autocad e 

perspectivas no 3D Max (ver, Figura 135, Figura 136 e Figura 137). Segundo Britto 

leite e Gonçalves (2015), a fase de esboço é precedida de um sentido de construção 

a partir das verdades científicas, e é fundamental para o entendimento do processo 

fabril do objeto arquitetônico. Nessa última 7ª etapa, a inserção da proposta em 

imagens reais do local, impõe a descrição fiel da realidade e atesta a importância tanto 

como estudo de impacto da volumetria na vizinhança e entorno macro, bem como o 

compromisso com o convencimento e defesa da proposta perante o crivo público. 
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Figura 135 -7ª fase do esboço, com a ferramenta digital. Fachadas Noroeste e 
Sudoeste. Destaque para o resultado da simulação do “real” pela ferramenta digital.  

 

Fonte: Google Street View, editado pelo autor. 

 

Figura 136 – 7ª fase do esboço, maquetes eletrônicas geradas pelo CAD. A 

aproximação com o modelo real permite maior entendimento e decisão na solução. 

 

Fonte: Google Street View, editado pelo autor. 
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Figura 137- Fachadas Sudeste e Sudoeste. Deslocamento por terra, água e ar, a 
partir do edifício. 

 

Fonte: Google Sreet View, editado pelo autor. 

 

A importância do estudo de croqui nesse trabalho, deu-se pelo uso do processo 

como ferramenta de estímulo a criatividade. Segundo Britto Leite e Gonçalves (2015), 

sistemas de representação em arquitetura são muito valorizados por seu aspecto 

científico, caso da geometria descritiva ou o desenho técnico de projeto arquitetônico, 

que recriam dimensões precisas e reais do objeto com finalidade de reproduzi-los, 

construí-los ou fabricá-los. Nesses sistemas, o sentido operativo dos meios de 

representação do objeto influi no sistema de produção, com regras e rigores que 

operam na construção da informação, tornando estático o momento do conhecimento 

e formulação da ideia. O contrário acontece no sistema de representação do objeto 

isolado e no sistema de interpretação do desenho isolado de um objeto (ou desenho 

artístico livre), ambos sistemas de representação também usuais na arquitetura, no 

qual é desnecessária a precisão das certezas científicas. Conforme Britto Leite e 

Gonçalves (2015), desenhar é trabalhar com os olhos e com as mãos e essas, apesar 

de submissas ao olhar, são o veículo sensorial à internalização e a possibilidade da 

representação como experiência de reproduzir um sentido de mundo. 



197 

 

4.2  ELEMENTOS MATRIZES DO PROJETO 

A construção da proposta arquitetônica a partir de matrizes de projeto, 

referenciadas na urbanidade existente no local, nos aspectos geomorfológicos e na 

paisagem humana e natural são, para Marcio Cotrim e Sônia Marques (2014), Nelci 

Tinem e Marcio Cotrim (2014) e Abílio Guerra (2014), as principais diretrizes para 

conferir uma condição urbana ao edifício. Desenhar o lote, absorvendo e 

reconfigurando a malha urbana, para acolher ou minimizar os impactos do ambiente 

exterior tem sido a mais eficaz estratégia para solucionar o entrincheiramento do 

desenho das cidades contemporâneas que, apesar dos desafios às novas demandas 

de criação de espaços para promover a convivência, se veem reféns de legislações 

que loteiam a cidade em quadras fechadas e terrenos fragmentados. 

Ainda em acordo com Cotrim e Marques (2014), a ideia de criar no lote privado 

ou no interior edifício, espacialidades como praças, largos e ruas que possam ter uso 

público durante o dia, e acessos controlados à noite, garantem a manutenção e 

permeabilidade necessária à consolidação de zonas de escape, descanso e de 

encontro de pessoas, sem a necessidade de custosas e traumáticas intervenções de 

grande porte. Trata-se, portanto de um modelo ideal, como solução emergencial de 

baixo impacto e custo social (COTRIM; MARQUES; 2014). 

Projetar uma arquitetura que, contivesse: “Um diálogo com a cidade, 

transcendente à função do próprio edifício” (COTRIM; MARQUES, 2014, p.), foi o 

desejo perseguido e trabalhado na proposta do Cais da Memória. Para tal, lançou-se 

um raciocínio sobre soluções de projeto que se referenciariam na configuração 

existente da malha urbana do local e nos sistemas e instalações que a compõem. 

Com o objetivo de oferecer um contraponto sombreado e acolhedor ao acanhado 

desenho do terreno - uma gleba espremida entre o arrimo da árida Av. do Contorno, 

sobre a linha férrea e as margens do trecho poluído do rio Potengi. A proposta se 

configurou, ampliando os acanhados espaços públicos de circulação e estar, 

trazendo-os para o interior do complexo e do edifício, configurando uma espacialidade 

onde o público e o privado se permeiam. 

As matrizes de desenho e espaço da proposta, obedecem segundo Francis D. 

K. Ching (1999) à princípios de ordem, que vão além da regularidade geométrica para 

criar a composição arquitetônica. Princípios como eixos, simetria, hierarquia, ritmo, 
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dado e transformação são essenciais a atender à complexidade e diversidade 

inerentes às exigências das soluções programáticas arquitetônicas. Nas palavras de 

Ching (1999, p.320):” é no reconhecimento dessa diversidade, complexidade e 

hierarquia naturais na programação, no projeto e na construção do edifício que os 

princípios de ordem são discutidos”. Para Geoffrey Howe Baker (1998), o aspecto da 

forma está condicionado a um conjunto de fatores, definido pelas forças do lugar; 

pelas formas (centroide ou linear); pela dinâmica e distorção da forma e pelos 

sistemas (nucleares, lineares, axiais, escalonados, radiais e entrelaçados). Isso 

possibilita, na elaboração do projeto, a manipulação das formas, necessárias para 

conferir à arquitetura uma expressão (BAKER, 1998).  

Do ponto de vista compositivo espacial: os eixos e poligonais, malhas 

ortogonais e linhas diagonais, níveis de piso, alturas, planos e volumetrias, agem 

como elementos matriciais ordenadores e orientadores para construção da 

espacialidade, que pretende promover a continuidade entre o existente e o novo, 

assim como, conferir uma condição urbana à espacialidade do complexo. Do ponto 

de vista tectônico, o emprego de sistema e técnica que otimizam os processos 

construtivos em ganhos de tempo, custos, refugos e posterior manutenções, se 

constitui num espelho ampliado e revisado de modelos e procedimentos 

tradicionalmente utilizados na cultura da construção no Brasil. A expressão e 

linguagem tectônica do edifício, exibe-o como uma narrativa industrial, numa clara 

referência aos arquétipos das instalações que compõem a cidade, porém, com uma 

linguagem humanizada e dialogando fenomenologicamente com seu entorno, por 

meio da criação de espaços que são janelas para as paisagens do lugar. Os espaços 

configurados de forma acolhedora como praças, pátios e átrios, são dotados de 

sombras e equipamentos de apoio, proteção e descanso, conforme os arquétipos de 

espaços públicos reconhecido pelo imaginário popular. 

Estrategicamente, a proposta respeita e revela as virtudes do entorno a partir 

de uma implantação que o insere escondido na paisagem a frente de dois grandes 

arrimos. A solução se constitui num prolongamento deste entorno por concessão do 

uso de suas partes como áreas públicas (a coberta teto jardim, praça, ancoradouros 

náuticos, estações férreas, terminais de autos, pátios, etc.). Não obstante, tira partido 

dos quatro monumentos que o circunda (Pedra do Rosário, colina do Centro histórico, 

comunidade Passo da Pátria e rio Potengi), envolvendo-os e exibindo-os por grandes 
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rasgos transparentes nas fachadas, antecedidos por átrios e precedidos por grandes 

pátios e largos que funcionam como molduras a esses patrimônios. 

A partir da relação afetiva dispensada aos quatro monumentos pelo imaginário 

coletivo de Natal, pretende-se, por indução, agregar o mesmo valor ao complexo que 

se transforma, simbolicamente, como guardião desses tesouros e como espaço a 

revelar as imensas possibilidades sobre a ocupação de um território. 

 

Eixos/ Poligonal 

Os eixos, segundo Ching (1999), servem de base para o remate de elementos 

que enviam e recebem impulso visual, como pontos, planos, portões e espaços 

centralizados e regulares. Importante para a linguagem visual e sensorial do espaço, 

constitui-se num elemento definidor para as hierarquias construtivas e para leituras, 

sinalizações e reconhecimento dos espaços pelo usuário (CHING, 1999; BAKER, 

1998). Sistema axiais tem sido conforme Baker (1998, p.10):  

A base da arquitetura monumental desde os tempos 
antigos. A simetria bilateral, conjugada com um arranjo 
volumétrico hierárquico, constituiu o principal sistema de 
organização até o século XX. No presente século, os eixos 
também desempenharam um papel-chave nas estratégias de 
projeto de muitos arquitetos. 

 

Os eixos que orientam a implantação do complexo objetivam o fechamento de 

uma poligonal que conecta e torna acessível o percurso entre as quatros áreas focos 

do trabalho (ver Figura 138). Ao todo, são quatro eixos, dois em prolongamento das 

ruas existentes (Rua Quintino Bocaiúva, acesso ao monumento da Pedra do Rosário 

e Rua João da Mata, acesso ao marco zero da cidade) e ou outros dois em ruas 

projetadas sob a forma de passarelas (nascendo da praça anexa à rua Paula Barros 

e do imóvel desapropriado entre a travessa da Paula Barros e av. do Contorno. Os 

quatros eixos viabilizam o acesso ao complexo a partir da colina histórica (ver          

Figura 142).  
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Figura 138 - Vista aérea do polígono a ser fechado entre o Centro Histórico e o 
complexo arquitetônico. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A poligonal conformada pelo complexo arquitetônico demarca-se a partir da rua 

Padre João Manoel (na praça André de Albuquerque, marco zero de Natal), estende-

se até o encontro com a Rua Quintino Bocaiúva, desce por esta até a Pedra do 

Rosário e, num giro de 90º, continua pelo píer sob o rio Potengi até a junção com o 

viaduto, onde prolonga-se pela rua João da Mata até o reencontro com a praça André 

de Albuquerque. A demarcação do quadrante costura o edifício ao centro histórico, 

tornando-o parte da malha urbana e integrando as áreas fragmentadas a partir de 

percurso permeável. O uso de princípios com eixos serviram também para gerar a 

malha ordenadora da estrutura espacial do complexo, de modo a orientar a estratégia 

na locação de pórticos e pilares, à permitir a equidistância entre as passarelas (que 

ligam a colina à cobertura do edifício), equidistância essa, que determina as medidas 

da modulação da malha. (Ver Figura 138, Figura 139, e Figura 143). 
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Figura 139- Poligonal em vermelho, definindo superquadra e percurso de ação. 

 

Fonte: Google Street View, editado pelo autor. 

 

Figura 140- Poligonal em vermelho, abraçando o centro histórico e o complexo.  

 

Fonte: Google Street View, editado pelo autor. 
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           Figura 141 - Fachadas Nordeste. Destaque para eixos das estruturas. 

 

Fonte: Google Earth, editado pelo autor. 

 

         Figura 142 - Implantação como prolongamento do eixo da via pública. 

 

Fonte: Google Street View, editado pelo autor. 
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Figura 143 - Fachada Sudoeste. Destaque para os eixos da estrutura e espaço 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Malha 

A malha é um padrão gerado a partir de dois conjuntos de retas paralelas e 

perpendiculares e que estabelecem uma regularidade de pontos em suas 

intersecções; e quando projetadas em terceira dimensão, altera-se para um conjunto 

de unidades repetitivas e modulares (CHING, 1999). Conforme Ching (1999, p.220), 

trata-se de “um modo de organização que consiste em formas e espaços, cujas 

posições e relações entre si são reguladas por um padrão ou campo em malha 

tridimensional”. “ 

Portanto, é um elemento norteador, que orienta e disciplina a marcação das 

estruturas e demais elementos constituidores do espaço (pisos, fechamentos, 

envasaduras, etc.), permitindo uma perfeita compatibilização entre estes e os diversos 

sistemas de instalações (BAKER, 1998; CHING, 1999). Essa virtude garante não só 

o bom engendramento dos espaços, como também otimiza custos e usos de 

materiais, facilitando processos construtivos com ganhos de tempo e eliminação de 

refugos. 
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Na proposta do complexo, a malha escolhida foi de 13,50 m x 13,50 m no corpo 

principal e 27,00 m (o dobro), em função da adequação aos: a) eixos do 

prolongamento das vias de aceso (Quintino Bocaiúva e João da Mata), de maneira  a 

garantir a equidistância entre as passarelas de acesso à praça cobertura, que 

posicionam-se nos vazios das torres de circulação vertical; b) parcelamentos da gleba, 

na divisão do macro zoneamento do complexo em quatro áreas (rodoviário, cultural, 

religioso e náutico), perfazendo um total de 486,00 m divididos em três setores de 

162,00 m, ou 12 módulos de 13,50 m), garantindo a exato locção do viaduto que se 

prolonga da rua João da Mata; e c) vãos máximos possíveis na estrutura de madeira. 

As adequações visam, dotar o projeto de princípios ordenadores, à viabilizá-lo com as 

características e arranjos espaciais urbanos, inseridos dentro do terreno. A malha 

também disciplina os eixos de vão entre as estruturas, facilitando os arranjos entre o 

corpo do pavilhão principal e os espaços abertos nos extremos deste. 

Figura 144- Imagem da sobreposição da malha (em vermelha) na implantação  

 

Fonte: Google Earth, editado pelo autor. 
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Figura 145 - Planta baixa destaque para a malha organizadora de 13,50 m x13,50 
m  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Diagonais a 7%  

Todas as linhas em diagonais, utilizadas no desenho de projeto (ver Figura 

146), possuem a mesma angulação de 7º, que é a medida aproximada da inclinação 

da Rua João da Mata em relação ao norte (ponto cardeal), quando observada no plano 

bidimensional. O rigor na adoção do mesmo ângulo para todas as inclinações do 

projeto permitiu uma perfeita amarração entre as partes estruturais e fechamentos de 

planos verticais e horizontais. 

Figura 146 - Planta baixa, esquema para visualização das diagonais do projeto 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Níveis de piso e altura da passarela 

O desnível é parte intrínseca do terreno, e se constitui numa inspiradora matriz 

para o projeto, e no local é marcado pelos taludes em direção ao rio (ver Figura 147 e 

Figura 148). A escolha dos níveis do projeto partiram de três premissas básicas: a) 

Livrar o edifício de inundações com a possível cheia da cota máxima do Potengi; b) 

Garantir altura de 5.50 m, exigida em lei, para garantir o deslocamento dos caminhões 

cegonhas pela Av. Do Contorno a partir do porto (ver Figura 149); e c) Proteger e 

desimpedir as visuais e o plano de massa do centro histórico (ver Figura 153 e Figura 

155). Para tal, determinou-se o alinhamento da cota 0,00 do complexo com a linha 

férrea, e locação do pavimento térreo a -1,10 m desta (ver Figura 150 e Figura 151), 

situado acima da cota 100 do rio (cota da altura de cheia do Rio Potengi a cada cem 

anos). O desnível permitiu ganho de altura no pé-direito para 3,30 m e fez coincidir o 

primeiro pavimento com o nível da Av. do Contorno, garantido a continuidade espacial 

com o exterior (Figura 152). Nesse mesmo piso, locou-se os fundos da laje de piso da 

passarela nivelada pela altura da praça acima do arrimo da avenida, garantindo a 

altura de 5,50 m do eixo da via asfaltada, para permitir o livre acesso de caminhões. 

A cobertura configurada como uma praça no teto jardim está nivelada pela cota da 

praça pública a frente e se projetou como um prolongamento desta pelo acesso por 

meio das passarelas suspensas sobre a Av. do Contorno. Também a torre mirante de 

elevadores tem sua altura limitada pela altura da torre da antiga catedral (ver Figura 

152 e Figura 153). 

Figura 147- Taludes no do terreno. Figura 148 -Margens do terreno. 

 
 

Fonte: Elaboração própria Fonte: Elaboração própria 
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Figura 149 - Perspectiva da passarela sobre a Av. do Contorno, com altura, 

(Ver linha vermelha), garantida para passagem de caminhões tipo cegonha. 

 

Fonte: Google Street View, editado pelo autor. 

 

Figura 150- Vista interna esquemática do térreo. Destaque para o desnível  

entre os pisos da plataforma do VLT ( 0,00) e o térreo do pavilhão (-1,10m). 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 151- Vista interna finalizada do térreo, notar diferença de nível entre  

os pisos da plataforma do VLT (cota 0,00) e o térreo do pavilhão (-1,10m) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 152-Vista dos desníveis da Av, do Contorno, com o prédio escondido.  

 

 

Fonte: Elaboração Própria, editado pelo autor.  
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Figura 153 - Corte AA-BB-CC-DD. Destaque para relação de alturas e inserção no 

entorno 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Volume  

O volume principal do complexo posiciona-se a frente dos arrimos da Av. do 

contorno e da linha férrea (ver Figura 154), escondendo-se com discrição na paisagem 

do centro histórico. O complexo divide-se nas escalas: macro por setores (Rodoviário, 

Cultural, Religioso e Náutico); meso por blocos e micro pelas salas e ambientes. 

Composto de seis corpos, divididos em três terrenos, os espaços abertos são em 

número de três (setores Rodoviário, Religioso e Náutico), assim como, três são os 

corpos fechados (pavilhão principal, pavilhão secundário e o bloco de rampa), 

caracterizados como setor Cultural. Limitado a altura dos arrimos da linha férrea e da 

Av. do Contorno, o corpo do pavilhão principal compensa essa restrição com o 

rebaixamento do nível térreo cota 0,00 para -1,10 a partir da linha férrea, garantindo 

altura adequada no interior do prédio.  

Figura 154 - Fachada Sudeste. Notar inserção do edifício escondido atrás dos arrimos 

da Av. do Contorno e passarela ligando colina ao teto jardim. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O volume configura-se como um espaço urbano, disponibilizando o acesso à toda sua 

estrutura (fundações no subsolo, planos de pisos e praça teto jardim na cobertura). 
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O corpo principal, marcado por forte horizontalidade, contrapõe esse peso com 

dois grandes vazios e a torre mirante de circulação vertical (ver Figura 155). 

Assemelhando-se a um galpão industrial, a proposta utiliza estruturas e materiais 

aparentes em madeira e aço, com técnica e sistema construtivo evidenciando um 

processo racional de montagem de peças pré-fabricadas, conferindo uma linguagem 

desmontável e de leveza, a partir de um repertório industrial. A imagem proposta para 

o objeto é conhecida do imaginário coletivo urbano, pelas estruturas e equipamentos 

que compõem a cidade (postes, pontes, viadutos, etc.).  

Figura 155 - Fachada Noroeste. Destaque para inserção do volume na colina do 

centro histórico 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Editado pelo autor. 

O corpo horizontal, escondido a frente dos arrimos e da colina, configura uma 

inserção que não compromete a paisagem do centro histórico e oferece seus planos 

de cobertura e piso como praça e prolongamento sombreado à um ambiente exterior 

marcado pelo acanhamento dos espaços públicos no entorno e pela inospitalidade da 

Av. do Contorno. A sobreposição dos planos de piso do complexo é conformada e 

marcada por vazios (ver Figura 156), que vão do subsolo à coberta, e funcionam como 

janelas possibilitando profundidade visual para todas as dimensões do prédio. 
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Figura 156 - Perspectiva do volume explodido. Destaque para a sincronização 

entre os níveis dos planos de piso, coberta, estrutura entremeados na estrutura  

 

             Fonte: Google Street View, 

                Nota:editado pelo autor 
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Fenomenologia e Tectônica 

Conforme Leila Araújo Guilhermino (2015), a fenomenologia na arquitetura 

pode ser entendida como aspectos ou modos concebidos, conferidos ou construídos, 

que transcendem a materialidade constituída a partir da técnica pela técnica. Nesse 

sentido, compromete-se a configurar o espaço como um instrumento ou aparato à 

revelar, dialogar e valorizar as sensações e emoções vivenciadas pelo corpo naquele 

espaço e no entorno que o cerca, de maneira a proporcionar uma condição sensorial 

ao ato de construir, habitar, experimentar e experienciar. Em outras palavras,  

 Uma visão de arquitetura com foco nos vazios por ela 
conformado, ao invés de nas paredes por ela estabelecida, e 
apreendida no e pelo corpo daquele que a vivencia, em vez de 
somente concebida para apreciação visual (GUILHERMINO, 
2015, página).  

 

Segundo Guilhermino (2015), o debate sobre fenomenologia emerge a partir 

de uma crítica à postura modernista na década de 1950 e 1960, ao se deslocar das 

questões técnico-construtivas sobre otimização, padronização e pré-fabricação de 

meios e materiais, e a priorizar e valorizar o bem-estar do indivíduo nos processos de 

prática projetual. Nesse momento, estabeleceu-se uma vertente a partir de estudos 

de fenomenologia aplicada a arquitetura, amparada no pensamento filosófico de 

Martin Heidgger que: 

 [...] passa a relacionar o ato de construir à existência de uma visão 

poética do ato de habitar, distingue-se especialmente ao valorizar a 
produção projetual que, dado o respeito ao genius loci, dedica-se a 
promover vínculos entre o sítio e o usuário. 

 

Segundo Guilhermino (2015), a relevância que o tema assumiu na produção 

teórica da arquitetura foi tamanha que influenciou o surgimento dos estudos da sintaxe 

espacial (ou estudos da morfologia) de Bill Hillier e Julienne Hansom, em 1984, ou 

nos estudos de psicologia ambiental. Todos amparados na temática sobre a relação 

pessoa-ambiente de Edward Hall (1966; 2002). Conforme PALLASMAA, (1986 apud 

GUILHERMINO, 2015, P.), Para fenomenologia da arquitetura é imperativo tratar o 

“edifício como um espaço de imersão numa experiência”. A fenomenologia, então, 

está associada a ideia da vivência do espaço, de maneira que essa experiência atribua 

valores e memória a experiência do indivíduo.  
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Guilhermino (2015) comenta que, comumente, toda descrição do objeto 

arquitetônico ou espaço urbano se detém a aspectos racionais e objetivos sobre 

características formais, funcionais e técnicas e que essas observações se limitam a 

uma visualização do objeto. e como seria difícil alguém se imaginar naquele lugar. 

Porém, mais que descrever, perceber um lugar consiste numa maneira alternativa e 

legítima de relacionar-se com a arquitetura por intermédio de sua atmosfera. 

Guilhermino (2015, página) alerta ainda que o valor de uma obra arquitetônica: “Está 

relacionada sobretudo, à maneira como se percebe o ambiente que ela define, e não 

o objeto edificado propriamente dito, com suas propriedades técnicas ou 

características físicas”. 

Ao considerar a abordagem sobre as questões fenomenológicas, entende-se 

que a o rebatimento fenomenológico na proposta do cais da Memória, assim como a 

questão tectônica, reside na(s): a) materialização do objeto como um corpo de 

madeira e cristal atirantado à pórticos de madeira e escondido sobre uma coberta 

praça teto -jardim (ver Figura 159); e b) circulações que providenciam um percurso 

contínuo entre interior e exterior, sempre emoldurando a paisagem do Potengi, a 

configurar um lugar, a partir da construção técnica e configuração espacial. Isso 

promove a percepção sensorial do exterior que o edifício revela, assim como a 

experimentação do habitat um corpo revestido por uma densa vegetação (ver Figura 

157), vazio em sua constituição e entrecortado por pontes, rampas e passarelas (ver 

Figura 158). 
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Figura 157- Vista interna átrio e jardim vertical, ao fundo Pedra do Rosário 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 158 Vista interna- área de rampa, notar jardim vertical e rasgo no teto 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 159 - Vista do teto jardim. Detalhe para passarela mirante e rasgo de vidro. 

 

Fonte: Google Street View 

Nota: Editado pelo autor. 

 

A fenomenologia e a tectônica do complexo é marcada pela inovação e 

contraste da forma e do sistema construtivo com o meio eclético em que está inserido. 

O entorno possui uma morfologia marcada pela presença do vernacular, inserido entre 

pesadas estruturas urbana (viaduto, autopistas, linhas férreas). O volume principal 

está materializado como um corpo maciço de cristal e madeira envolvido por estrutura 

de pórticos em filigrana que alivia o peso do maciço pelos sistemas de tirantes em 

cabos de aço e pelos vazios que fragmentam o grande corpo horizontal.  

O sistema estrutural é misto em madeira laminada colada, produzida e pré-

fabricada, para as estruturas verticais (pilares) e perfis de aço em I e lajes steel deck, 

pré-fabricadas em concreto, nas estruturas horizontais (lajes de piso e cobertura), 

ambas unidas por cabos de aço e conectores aparentes que atirantam as lajes de piso 

ao pórtico (ver Figura 160 e Figura 161).  A concepção estrutural do projeto utiliza 

apenas cinco tipos de perfis metálicos I com medidas 0.152 x 0.162/ 0.363 x 0.257/ 

0.521 x 0.207/ 0.603 x 0.228 m– todos fabricados em linha de produção e disponíveis 

facilmente no mercado. O edifício, apesar da monumentalidade, é concebido para 
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possibilitar sua materialização em qualquer pequeno centro e a partir do uso de peças 

que possam ser encontradas facilmente no mercado. A técnica construtiva é da 

montagem de peças pré-fabricadas por içamento a partir de gruas, cremalheiras ou 

macacos hidráulicos e fixação manual por barra rosqueada e porcas e parafusos. O 

esquema de execução segue o princípio de montagem por manual (projeto) com 

peças numeradas. 

Figura 160 - Fachada Sudeste e Sudoeste com plataforma do VLT sob a linha 

férrea. Destaque p/ sistema estrutural com cabos de aço aparente e atirantado ao 

pórtico de madeira. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Do ponto de vista do edifício como uma ferramenta de comunicação, o 

complexo se propõe a ser uma narrativa que procura dar valor de sonho e poesia a 

materialidades comumente vistas como “vulgares”. Trata-se, portanto, de mais uma 

epígrafe ao manifesto de “direito ao feio”, da “arquiteta” Lina Bo Bardi. Estruturas 

comumente utilizadas para passagens e serviços, tradicionalmente vistas como, sujas 

e desconfortáveis, passam a integrar o repertório estético e espacial como lugares de 

estar e conforto, constituindo-se num instrumento de educação para olhar o fora a 

partir de dentro. 
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Figura 161 - Fachadas Noroeste e Sudoeste, vista do Pier sobre o rio Potengi. 

Destaque para o sistema estrutural com lajes sustentadas por cabos de aço aparente 

e atirantado ao pórtico de madeira. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A proposta trata-se, portanto, de um projeto transgressor que convoca para 

dentro do lote a espacialidade “suja” de viadutos, ruas, praças, átrios, pátios, cais, 

píer, ancoradouro, mirantes, escadas, rampa, elevadores e passarelas para, a partir 

do edifício, construir uma relação de empatia urbana e possibilidade de diálogo entre 

os usuários (em especial os habitantes de Natal) e as imensas potencialidades da 

cidade que os cerca. 
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Características espaciais de urbanidade 

Situado no centro histórico da Cidade Alta, compreendo o trecho que margeia 

o rio Potengi, iniciando do prolongamento da rua Gonçalves Dias até o prolongamento 

da rua João da Mata, com de 486,00 m comprimento X 94,50 m de largura distribuídos 

da seguinte forma (30,00 m existentes de terra firme, + 27,00 m de aterro, +37,50 m 

de estruturas de circulação e ancoragem construídas sobre o rio), a área de 

intervenção do cais da Memória é uma gleba dentro da comunidade Passo da Pátria, 

ocupada irregularmente por 22 lotes que tem sua retirada prevista pela SEMUB no 

Plano de Remoção de Riscos da cidade de Natal por estarem em faixa de domínio da 

CBTU e em local impróprio para construção de moradias. Em função da dimensão 

urbana do projeto. Estabeleceu-se as cinco linhas de frente abaixo descritas: 

1. O acesso viário a comunidade Passo da Pátria; 

2. Intervenção no monumento da Pedra do Rosário; 

3. Criação do pavilhão a abrigar a intermodalidade dos sistemas de 

transporte público e as funções: administrativas, de comércio, produção e exibição de 

conhecimento, lazer, circulações e apoio de serviços; 

4. Ocupação sobre o rio Potengi; e 

5. Redesenho e costura da proposta com a malha urbana existente por 

meios acessíveis. 

Em atendimento as linhas de frentes da proposta, estabeleceu-se quatro gestos 

de partida interligados entre si para concepção do projeto. O objetivo com a proposta 

é de conformar, segundo informado anteriormente, um polígono cultural que inicia na 

rua Padre João Manoel nas adjacências da Praça André de Albuquerque (marco zero 

de Natal), desce pela rua Quintino Bocaiúva, cruza a Av. do Contorno, acessa ao platô 

da Pedra do Rosário, atravessa o píer sobre o rio Potengi, retorna a Av. do contorno 

pelo Viaduto ou pelo prédio, atravessa novamente a Av. do Contorno e sobe a rua 

João da Mata para o encontro com a praça André de Albuquerque.  

O complexo do Cais da Memória servirá como plataforma acessível que avança 

sobre o rio, qualificando e enobrecendo a orla Fluvial com o mesmo tratamento 

dispensado a orla oceânica, constituindo-se, assim, num piloto a sua recuperação. 

Para tal, elabora-se soluções no projeto para que, a partir das circulações, se 
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estabelecessem zonas de estares abertas e fechadas assemelhadas às 

espacialidades de encontros e acolhimento da cidade. A proposta conta com 

inusitadas soluções espaciais em seu interior, para provocar a surpresa e reflexão nos 

usuários. No nível do subsolo, a 5,00 m abaixo do térreo, um túnel liga a colina ao 

edifício por baixo da Av. do Contorno, desaguando num aquário (ver Figura 162), com 

aberturas para o interior do rio Potengi. O salão aquário é conformado pela contenção 

estaqueada que contém o empuxo das águas do rio, gerando a barreira necessária 

par sustentação do aterro que conforma o cais no térreo. 

Figura 162 - Vista interna da área do aquário no subsolo do edifício. Destaque para 

as aberturas envidraçadas com vista para o interior do rio Potengi e tanque artificial. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No novo acesso proposto à Pedra do Rosário, um platô acolhe a nova escadaria 

que conduz diretamente a três pavimentos do edifício (ver Figura 163 e Figura 164). 

A escadaria acrescenta para a proposta um lugar simbólico existente no imaginário 

urbano brasileiro das grandes escadarias em frente às igrejas coloniais. Nas 

passarelas que ligam o platô da Pedra do Rosário ao interior do edifício, o fechamento 

para proteção da circulação contra radiação solar, também serve como telão para 

exibição de audiovisuais á noite (ver Figura 164), configurando o espaço como um 

cinema ao ar livre, onde se pode usar o pátio a frente destes e o rio como plateia. 
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Figura 163 - Escadaria e plataforma de acesso à Pedra do Rosário. Destaque para 

o acesso sombreado em todos os níveis a partir da passarela. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 164 - Vista pátio do cinema. Destaque para o telão de exibição de visual 

Fonte: Elaboração própria. 
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A acessibilidade pelas quatro fachadas com os prolongamentos das ruas 

Gonçalves Dias (porta Nordeste), e João da Mata (Porta Sudoeste), Av. do Contorno 

(Porta Sudeste) e rio Potengi (Porta Noroeste), garantem a continuidade do percurso. 

 A Porta Nordeste remodela o monumento da Pedra do Rosário, com instalação 

de passarela de pedestre ligando o mezanino do prédio ao platô de acesso a imagem 

da santa (ver Figura 163, Figura 164, Figura 165) ,e sobre este a instalação de 

escadaria como prolongamento da rua Gonçalves Dias ao Santuário no nível do rio. 

Figura 165 - Perspectiva do novo platô da Pedra do rosário 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A intermodalidade do complexo gera vários programas em um e transforma o 

espaço, ao mesmo tempo, em terminal urbano rodoviário, marítimo e férreo (ver Figura 

166 e Figura 167). A proposta que pelos impedimentos e restrições para ocupação do 

lugar, utiliza, a estratégia de transformar o conjunto num complexo intermodal a fins 

de justificar legalmente sua implantação, também aproveita esse desafio e gera 

imprevistas e eficientes conexões que contribui para a perfeito engendramento da 

espacialidade do edifício, agregando mais um valor a sua condição urbana. 
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Figura 166 - Vista interna da plataforma do VLT no pavimento térreo da estação. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 167 – Vista a partir da plataforma do VLT para o interior do térreo no edifício 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 168 - Fachada sudeste 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Porta Sudoeste, a execução de viaduto alinhado ao eixo longitudinal da rua 

João da Mata (ver Figura 168 e Figura 169), atende a solicitação da SEHARPE e 

SEMURB, de criação de acesso de autos à comunidade do Passo da Pátria, que 

encontra-se entrincheirada pela linha férrea. O acesso contará com terminal de micro-

ônibus e pátios de carga e descarga de produtos e passageiros. Na porta Sudeste, a 

execução de três platôs e duas passarelas suspensas (ver Figura 170 e Figura 171), 

funcionam como ruas de acesso de pedestres ao prédio principal, permitindo contato 

direto pela Av. do Contorno, e a noroeste abre-se para navegação (ver Figura 171). 

Figura 169 - Fachada Sudoeste. Destaque para inserção do viaduto no complexo. 

 

Fonte: Google Street View. 
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Figura 170 - Fachada Nordeste. Destaque no volume escondido nos arrimos. 

 

Fonte: Google Street View 

 

Figura 171 - Fachadas Nordeste e Noroeste. Notar o Pier e Pedra do Rosário.  

 

 

Fonte: Google Street View 
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4.3 CARACTERISTÍCAS DA PROPOSTA ARQUITETÔNICA 

O complexo caracteriza-se por três corpos, dois abertos e um fechado. Os 

abertos são o setor rodoviário com os planos do viaduto (162,00 m de comprimento x 

67,50 m de largura); o setor religioso com o platô da Pedra do Rosário e um plano de 

(162,00 m de comprimento x 67,50 de largura). O último corpo fechado, situa-se entre 

as áreas abertas e constitui-se num prisma com estrutura em pórticos de madeira 

sobre o qual repousam lajes de piso e a cobertura, em perfis de aço e beirais de 2,70 

m, configurando uma praça pública no teto jardim. O sistema se apoia em pescoços 

de concreto armado que nascem do leito do rio formando o cais no térreo (ver Figura 

172). No cais, surge o jardim que transpassa todo o edifício em sua altura, permeando 

as massas dos blocos, posicionadas entre circulações e vazios que permitem 

transparência visual em todas as faces do prédio. O volume é envelopado por planos 

de brises em madeira sobre as empenas de vidro, com rasgos em todas as fachadas 

para marcação dos acessos (jardim vertical nas faces nordeste e sudoeste), evitando 

os malefícios da radiação solar direta (ver Figura 172 e Figura 173). 

Figura 172 – Implantação sobre a linha férrea e às margens do rio Potengi. 

Continuidade espacial entre o centro histórico, a Pedra do Rosário e Passo da Pátria 

 

Fonte: Google Street View,, editado pelo autor. 
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A orientação posiciona as fachadas longitudinais, se abrindo para o sudeste 

(Av.do Contorno) e a oposta a noroeste (rio Potengi), assim como as transversais para 

nordeste (Pedra do Rosário) e sudoeste (AEIS Passo da Pátria). O acesso principal 

pela fachada sudeste deu-se em função de sua localização as margens da Av. do 

Contorno, corredor de transporte público e para onde converge todo o fluxo de 

pessoas que se deslocam da colina do centro histórico, porém sem prejuízos de 

tratamento de espaço ou fluxo de circulações nas outras fachadas, pois todo o corpo 

funciona como um plano sombreado aberto para o rio Potengi. Essa implantação se 

adequa as necessidades de uso da edificação e garante a possibilidade de 

aproveitamento da ventilação direta predominante na maior parte do ano no principal 

acesso pela fachada sudeste. A inconveniente radiação solar direta acontece mais 

incisivamente nas outras faces (noroeste, nordeste e sudoeste), mas é compensada 

pelo uso de brises sobre as massas envidraçadas fechadas (administração, exposição 

e bibliotecas –ver Figura 173, Figura 160 e Figura 161).  

 

Figura 173 - Fachada Noroeste. Notar volume inserido no sopé da colina histórica 

 

Fonte: Google Street View . Editado pelo autor. 
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O layout é estruturado em função do engendramento das circulações externas 

e internas, que nascem das calçadas e espaços públicos e adentram ao edifício como 

espaço de  indução (passarelas prolongadas dos eixos das principais vias públicas), 

transformando-se em espaços de condução (rampa, elevador, escada e corredores) 

até se encontram nos espaços polo (os dois grandes halls de chegada), configurados 

num átrio com pé direito triplo, definidos por planos de jardins verticais e abertos para 

o rio Potengi. O layout do projeto se configura pela presença dos ambientes agrupados 

em sete massas distribuídas em blocos: administrativo; comércio (restaurantes, cafés 

e lojas); exibição de conhecimento (salas de exposição); pesquisa (midiateca, 

biblioteca e videoteca), lazer (auditório); transporte (pavilhão do VLT); apoio 

(banheiros, escadas, copas, depósitos e shafts; e pelos vazios sob a forma de 

aberturas e rasgos nos planos de piso parede e teto. Os volumes organizados e 

posicionados de forma intercalada entre as circulações horizontais e verticais geram 

espaços vazios entre eles, que permitam a permeabilidade e a transparência espacial 

e visual entre todas as faces e planos do edifício (ver Figura 174 e Figura 175). 

  

Figura 174 - Vista interna do edifício a partir do vão central do pavto- cota -1,10. 

Destaque para continuidade espacial com a plataforma do VLT (cota 0,00). 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As circulações se dividem em horizontais (corredores e passarelas) e verticais 

(escadas, rampas e elevadores), locadas como ampliação e prolongamento dos eixos 

das vias públicas (a partir da rua Ocidental de Baixo, na cota 0,00, Av. do Contorno 

na cota 5,50 m, e rua João da Mata e travessa na cota 11,00) ligando a praça André 

de Albuquerque ao rio Potengi. As circulações desenham e amarram o edifício como 

um prolongamento da malha urbana do entorno, configurando-se ora em acesso as 

salas de exposição e demais ambientes, ora como ruas internas públicas que se 

repetem nos três pavimentos da edificação. As circulações abertas entre as áreas 

verdes e protegidas e sombreadas pela grande coberta teto-jardim funcionam como 

zonas de recuo e proteção à radiação solar, assim como mirantes e facilitadores para 

a rota de fuga em situação de emergência, (ver Figura 175). 

Figura 175 - Fachada Sudeste, trecho de acesso ao complexo sob a linha férrea e 

a partir da Av. do Contorno. Notar costura no acessos da passarela e torre mirante 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No sombreamento e paisagismo, a iluminação e vegetação agem como 

elementos de informação e construção, se organizando sob uma grande coberta em 

laje steel deck sobre perfis de aço, com beirais de 2,70 m, definindo espaços com 

septos vivos e configurando uma grande área de sombra que age como contraponto 

a aridez do entorno, constituindo-se num convite ao transeunte. 
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CONCLUSÃO 

A proposta para o Cais da Memória vem preencher uma lacuna na implantação 

de um complexo arquitetônico com função cultural e intermodal, inexistente em Natal. 

Mas, ao decidir se apropriar e regenerar uma área negligenciada e de grande valor 

simbólico e histórico para cidade, promove uma reflexão sobre o modelo de ocupação 

desse território e as feridas expostas pelos desacertos de um urbanismo pautado pela 

especulação financeira e no estabelecimento do habitar urbano como um balcão de 

negócios.  

Ao dissecar de forma sincronizada as etapas de elaboração do projeto, 

debruçou-se sobre questões que vão: I) do papel da criatividade à análise dos 

precedentes históricos sobre o tema; II) dos métodos de elaboração de projeto, nos 

aspectos técnicos construtivos e compositivo, até a construção de lastros para 

promover, no projeto, uma possível relação afetiva da população com o edifício e a 

cidade. Nesse sentido, abre um leque de possibilidades para discussão sobre as 

ferramentas, a conduta e a construção de sentido, na elaboração de projetos de 

arquitetura e na formação dos profissionais, contribuindo no debate e na compreensão 

do processo arquitetônico como serviço à construção de autonomias para defesa do 

bem comum. 

No inferir sobre a possibilidade da confecção de um edifício complexo e de 

grande porte, a partir de processos racionalizados, pré-fabricados, com materiais que, 

por dimensionamento e desenho, podem otimizar e facilitar os esquemas de 

montagem, possibilita o entendimento para reprodução e execução do sistema 

construtivo em modelos menores e no esquema de mutirão. Sua contribuição, 

independente da escala e da sofisticação da linguagem espacial, é o de evidenciar 

um princípio possível, ao alcance de todos e que possa ser usado como ferramenta 

de educação e desenvolvimento da comunidade, bem como seu tema alerta para a 

urgência no estabelecimento da dimensão afetiva da população com sua urbanidade 

e a revisão do modelo arquitetônico urbanístico vigente. Assim, a pesquisa fornece 

elementos para o aperfeiçoamento de soluções de arquitetura para complexos e 

edifícios de atividades culturais e intermodais, estabelecendo possíveis 
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características que deve possuir um espaço dessa natureza. Isso assegurará uma 

urbanidade sadia por meio da acessibilidade, do encontro, da sociabilidade e da 

apropriação de um lugar, usando-as como estratégia de revitalização, renovação e 

requalificação urbana por meio do desenho e ocupação de um edifício. 

Esse trabalho ressente-se de não apresentar, em sua linha de abordagem e 

pesquisa, uma contribuição para alteração das relações de modo de produção, e é 

consciente que, enquanto proposta seu produto, é dependente de velhos e 

comprometedores esquemas de produção do capitalismo. Embora a exploração do 

homem pelo homem aconteça para materializar-se, não obstante, apresenta em seu 

método e desenho de projeto preocupações em constituir um espaço aberto, 

acessível, a serviços de todos e solidário, numa perspectiva de implantação dentro de 

uma significativa comunidade popular, com fins de tornar-se mola propulsora ao 

desenvolvimento da mesma. 

Ao ampliar o programa para a possibilidade de construção de uma 

espacialidade que permita o deslocamento por longos percursos e a integração de 

comunidades remotas e separadas, apresenta uma alternativa à lógica 

segregacionista dos modelos imposto pelo mercado. Também, ao apropriar-se de um 

repertório de linguagem e estética industrial, e convocar espacialidades, 

equipamentos e sistemas “sujos” para sua configuração, lança-se como um manifesto 

do direito ao feio com o compromisso de dar valor de sonho e poesia às materialidades 

e existências “vulgares”. Um Cais para a transgressão e para vivências afetivas com 

a cidade de Natal. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR RODOVIÁRIO-01 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº PESSO
AS 

ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES 
Fontes Parâmet

ros (m) 
Fixas Não 

fixas 

1 Viaduto Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

18,00 Acesso e deslocamento de 
pessoas e autos ao pavilhão e a 

comunidade 

Postes, lixeiras, placas, 
mapas, sinalizadores 

- -  - 

2 Calçadas Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

1,30 m Deslocamento de pedestres  Postes, lixeiras, placas, 
mapas, sinalizadores 

- -  - 

3 Jardins Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

 Espaço de área verde e futura 
ampliação para implantação de 

terminal de ônibus 

Postes, lixeiras, placas, 
mapas, sinalizadores 

- -  - 

4 Estacionamento / auto 
passeio 

Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

2,50 x 
5,00 

Guarda de carros Postes, lixeiras, placas, 
mapas, sinalizadores 

1 -  - 

5 Estacionamento / auto 
serviço 

Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

 Manobra de pequenos caminhões 
e carga e descarga de produtos 

Postes, lixeiras, placas, 
mapas, sinalizadores 

1 6  - 

6 Estacionamento / 
Bicicletas 

Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

 Guarda de bicicletas Totem de amarração de bike,  1 100  - 
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7 Pátio de embarque e 
desembarque de 

pessoas e produtos 

Código de 
Obras e 
Plano 

Diretor de 
Natal. 

 Comércio de venda de alimentos, 
estocagem de produtos e balcão 

de caixa. 

Postes, lixeiras, placas, 
mapas, sinalizadores 

1 10  - 

 

PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR SANTUÁRIO-02 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBILIAR. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES 
Parâmetros Fontes Fixas Não 

fixas 

1 Platô de acesso    Acesso, acolhimento, 
contemplação e distribuição de 

pessoas. 

Postes, bancos, lixeiras, 
placas, mapas, sinalizadores, 

guarda-corpo, corrimão  

1 634   

2 Mezanino do platô   Descanso, acolhimento, 
contemplação e distribuição de 

pessoas. 

Placas, mapas, sinalizadores, 
guarda-corpo, corrimão 

- -   

3 Escadaria   Acesso ao complexo e ao 
Santuário 

Guarda-corpo, corrimão, piso 
tátil, sinalizador 

- -   

4 Passarela   Circulação e ligação entre as 
partes do complexo e suporte 

para projeção de imagens, filmes. 

Guarda-corpo, corrimão, piso 
tátil, sinalizador 

- -   

5 Cais de 
eventos/celebração 

  Circulação e ligação entre as 
partes do complexo e pátio par 
abrigas volume de pessoas e 

estrutura de eventos 

Postes, bancos, lixeiras, 
placas, mapas, sinalizadores, 

guarda-corpo, corrimão 

1 -   

6 Cais de 
eventos/celebração 

  Circulação e ligação entre as 
partes do complexo e pátio par 
abrigas volume de pessoas e 

estrutura de eventos 

Postes, bancos, lixeiras, 
placas, mapas, sinalizadores, 

guarda-corpo, corrimão 

- -   

7 Deck do Santuário   Circulação e contemplação. Postes, bancos, lixeiras, 
placas, mapas, sinalizadores, 

guarda-corpo, corrimão 

- -   
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PARQUE NÁUTICO-03 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBILIAR. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES 
Parâmetros Fontes Fixas Não 

fixas 

1 Platô de acesso    Acesso, acolhimento, 
contemplação e distribuição de 

pessoas. 

Postes, bancos, lixeiras, 
placas, mapas, sinalizadores, 

guarda-corpo, corrimão  

1 634   

2 Píer   Descanso, acolhimento, 
contemplação e distribuição de 

pessoas. 

Placas, mapas, sinalizadores, 
guarda-corpo, corrimão 

- -   

3 Ancoradouro 
Catamarã 

  Acesso ao complexo e ao 
Santuário 

Guarda-corpo, corrimão, piso 
tátil, sinalizador 

- -   

4 Ancoradouro da 
alimentação 

  Circulação e ligação entre as 
partes do complexo e suporte 

para projeção de imagens, filmes. 

Guarda-corpo, corrimão, piso 
tátil, sinalizador 

- -   

5 Ancoradouro de 
eventos 

  Circulação e ligação entre as 
partes do complexo e pátio par 
abrigas volume de pessoas e 

estrutura de eventos 

Postes, bancos, lixeiras, 
placas, mapas, sinalizadores, 

guarda-corpo, corrimão 

1 -   
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PAVILHÃO CULTURAL/ PAVILHÃO CENTRO HISTÓRICO_SUB-SOLO- 04 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES Parâmt. 
Font
es 

Fixas 
Não 
fixas 

1 
PAVILHÃO C. HISTOR. 

Salão exposição/Rampa 
56,25  

Contemplação e interação com vídeo 
arte e vivências sensoriais 

Projetor, caixas de som, 2 
bancos (2,00 x 0,50 m) 

 

1 200 56,25 
Elétricas, Ar condicionado, 

telefonia e Dados e voz 

2 Elevador 56,25  
Contemplação e interação com obras 

de arte e vivências sensoriais 
 1 10 112,50 

Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

3 Escada 1,20 m CO/ 
Ambiente de passagem e vivências 

sensoriais 
 - - 1,80 ml Elétricas e Ar condicionado 

4 WC masculino 1,20 m 

CO/ 

Nata
l 

Ambiente de passagem e vivências 
sensoriais 

 - -  Elétricas e Ar condicionado 

5 WC feminino   
Recepção e espera para embarque 

do catamarã 
 - 40 56,25 Elétricas e hidráulicas 

6 Sala técnica 12,01  
Ambiente de passagem e vivências 

sensoriais 
 - 12 12,01 Elétricas 

8 
Túnel circulação e 

exposição 
  

Contemplação e interação com 
ambiente externo e vivências 

sensoriais 

Redes, bancos, mesas, 
lixeiras 

2 40 56,25 Elétricas 

9 
PAVILHÃO CULTURAL 

Praça acesso principal 
        

10 Aquário   Recepção e espera Longarinas de cadeiras 1 144 144,00 
Elétricas, Ar condicionado, 

telefonia e Dados e voz 

11 Elevador   
Manuseio de equipamentos de 

projeção, iluminação e sonorização 
Equipamento de projeção, 

mesa e cadeira 
1 - 6,60 

Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

12 WC masculino   
Canto, dança, palestras, encenação, 

exibição filmes 
poltronas - 30 37,5 

Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz, acústica 

13 

 
WC feminino 

 

 
   -    



250 

 

 

14 Rampa         

PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PAVILHÃO CULTURAL/ PAVILHÃO CENTRO HISTÓRICO-PAV. TÉRREO -04 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES Parâmt. 
Font
es 

Fixas 
Não 
fixas 

1 

PAVILHÃO CENTRO 
HISTÓRICO 

Salão exposição/Rampa 

        

2 Elevador         

3 Escada         

4 WC masculino         

5 WC feminino         

6 Sala técnica         

7 

PAVILHÃO CULTURAL 

Praça de acesso 
principal 

        

8 Átrio do rosário         

9 Balcão de informação         

10 Elevador         

11 Escada          

12 
Circulação de acesso 
ao Ancoradouro de 

Eventos 
        



251 

 

 

          

13 

Torre de serviço/ NE: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

24 
Bloco de Pesquisa 

Acesso/Catraca 
        

25 Recepção         

26 
Videoteca/ Salão acervo 

e pesquisas 
        

27 Pátio do cinema         

28 
Sala de práticas do 

corpo 
        

29 

Plataforma Trem/ 
interna 

Hall NE de 
acesso/catraca a 

plataforma Trem/VLT 

        

30 Rampa da plataforma         
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31 
Plataforma de 

embarque/desembarque 
de Trem/VLT 

        

32 

Plataforma Trem/ 
externa 

Plataforma embarque 
/desembarque 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada rolante 01 

Escada rolante 02 

Escada ao subsolo 

        

38 
PAVILHÃO CULTURAL 

Circulação/corredores 
        

39 Escada escultórica         

40 
Hall acesso ao 
ancoradouro da 

alimentação 
        

41 Praça de eventos         

42 

Bloco de Exibição 

Sala de exposição 
permanente 

        

43 

Bloco de Comércio 

Restaurante: 

Salão de mesas/externo 

Bar 

Salão de mesas/interno 

Cozinha 

Depósito 

Almoxarife 
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44 

Torre de serviço/ NO: 

WC Masculino 

WC Feminino 

Praça de acesso 
secundária 

Hall do Elevador 
Mirante 

        

 Átrio Passos da Pátria         

 Elevador         

 Escada         

 
Circulação de acesso 

ao Ancoradouro 
Catamarã 

        

 

Torre de serviço/ SO: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

 
Plataforma Trem/ 

interna 
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Hall SE de 
acesso/catraca a 

plataforma Trem/VLT 

 

Bloco Administrativo 

Acesso/Catraca 

 

  
Controle com catraca de entrada e 

saída de pessoas. 
     

 
Recepção   Informações, registros, 

credenciamentos e apoio aos 
usuários 

Balcão, 3 cadeiras, 2 
computadores 

2 - 6,0 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 
BALCÃO DE 

ATENDIMENTO 
  Recepção, credenciamento e 

comunicação interna 
2 estações de trabalho 2 - 9,375 Elétricas, telefonia e Dados e voz. 

 
MALOTES/RECEP. E 

DESPACHO 
  Serviço de entrega 2 estações de trabalho, 

balcão de atendimento 
1 1  Elétricas, telefonia e Dados e voz. 

 
ESPAÇO DE PONTO   Área para registro do ponto de 

trabalho 
Nicho com bancada - - 2,50 Elétricas. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PAVILHÃO CULTURAL/ PAVILHÃO CENTRO HISTÓRICO-MEZANINO -04 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES Parâmt. 
Font
es 

Fixas 
Não 
fixas 

1 

PAVILHÃO CENTRO 
HISTÓRICO 

Salão exposição/Rampa 

        

2 Elevador         

3 Escada         

4 WC masculino         

5 WC feminino         

6 Sala técnica         

7 

PAVILHÃO CULTURAL 

Praça de acesso 
principal 

        

9 Totem de informação         

10 Elevador         

11 Escada          

12 
Circulação de acesso 

ao auditório 
        

13 
Auditório 

Foyer do auditório 
        

14 Bilheteria         
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15 Sala de projeção         

16 Plateia         

17 Balcão         

18 Palco         

19 Sala técnica/camarim         

20 Circulação de saída         

21 

Torre de serviço/ NE: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

32 
Bloco de Pesquisa 

Acesso/Catraca 
        

33 Recepção         

34 
Biblioteca Salão acervo 

e pesquisas 
        

35 
Sala de práticas do 

corpo 
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36 
PAVILHÃO CULTURAL 

Circulação/corredores 
        

37 Escada escultórica         

38 
Circulação/mirante da 

escada 
        

39 
Bloco de Exibição 

Livraria e Cyber café 
        

40 

Bloco de Comércio 

Restaurante: 

Salão de mesas/externo 

Bar 

Salão de mesas/interno 

Cozinha 

Depósito 

Almoxarife 

        

41 

Torre de serviço/ NO: 

WC Masculino 

WC Feminino 

 

        

42 

Praça de acesso 
secundária 

Hall do Elevador 
Mirante 

        

43 Elevador         

44 Escada         

45 Passarela Diagonal         
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46 Sala Práticas do corpo         

47 

Torre de serviço/ SO: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

58 

Bloco Administrativo 

Acesso/Catraca 

 

  
Controle com catraca de entrada e 

saída de pessoas. 
     

59 
Recepção   Informações, registros, 

credenciamentos e apoio aos 
usuários 

Balcão, 3 cadeiras, 2 
computadores 

2 - 6,0 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

60 

Reserva Técnica   Trabalho de catalogação, restauro, 
consertos dos acervos do museu 

03 estações de trabalho, 
01mesão (2,10 x 0,70 m), 03 

armários de aço 2p, 03 
estantes metálicas 

3 - 112,50 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

61 
Pesquisa   Ambiente coletivo para estudo e 

pesquisa 
45 estações de trabalho - 45 84,375 Elétricas, Ar condicionado, 

telefonia e Dados e voz, 

62 

Acervo   Conservação e armazenamento do 
acervo audiovisual 

02 estações de trabalho, 
01mesão (2,10 x 0,70 m), 02 

armários de aço 2p, 02 
estantes metálicas 

2 - 37,50 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

63 
Catalogação   Registro e controle do ac ervo 

audiovisual 
 3 - 18,75 Elétricas, Ar condicionado, 

telefonia e Dados e voz 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PAVILHÃO CULTURAL/ PAVILHÃO CENTRO HISTÓRICO- PAV. AV. CONTORNO -04 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES Parâmt. 
Font
es 

Fixas 
Não 
fixas 

1 

PAVILHÃO CENTRO 
HISTÓRICO 

Salão exposição/Rampa 

        

2 Elevador         

3 Escada         

4 WC masculino         

5 WC feminino         

6 Sala técnica         

7 

PAVILHÃO CULTURAL 

Praça de acesso 
principal 

        

8 Passarela ao Santuário         

9 Totem de informação         

10 Elevador         

11 Escada          
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12 
Circulação de acesso 

ao Mirante do auditório 
        

13 Mirante do auditório         

14 

Torre de serviço/ NE: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

25 
Bloco de Pesquisa 

Acesso/Catraca 
        

26 Recepção         

27 
Midiateca/ Salão acervo 

e pesquisas 
        

28 
Sala de práticas do 

corpo 
        

29 

Rua do Conhecimento 
Acesso público da Av. 
do contorno à praça 

principal 

        

30 

Rua do Serviço 

Acesso público da Av. 
do contorno à praça 

secundária 
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31 

Rua do Comércio 
Acesso público da Av. 
do contorno a estação 

CBTU 

        

32 
Salão de exposição e 

feiras temáticas 
        

33 
Estação CBTU 

Bilheteria CBTU 
        

34 

Acesso/catraca-
Plataforma de 

embarque/desembarque 
de Trem/VLT 

        

35 Escada público 01         

36 Escada público 02         

37 Escada rolante 01         

38 Escada rolante 02         

38 
Corredor e hall de 

acesso e porta giratória 
de saída 

        

40 
PAVILHÃO CULTURAL 

Circulação/corredores 
        

41 Escada escultórica         

42 
Circulação/mirante da 

escada 
        

43 

Bloco de Exibição 

Sala de exposição 
temporária 

        

44 
Bloco de Comércio 

Loja 01 
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Loja 02 

Loja 03 

Loja 04 

Loja 05 

Lanchonete 01 

Lanchonete 02 

Café 01 

Café 02 

Revistaria 01 

Revistaria 02 

Revistaria 03 

Revistaria 04 

57 

Torre de serviço/ NO: 

WC Masculino 

WC Feminino 

 

        

59 

Praça de acesso 
secundária 

Hall do Elevador 
Mirante 

        

60 Elevador         

61 Escada         

62 Passarela Diagonal         

63 

Torre de serviço/ SO: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 
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WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

 

Bloco Administrativo 

Acesso/Catraca 

 

        

 
Recepção 

 

  Informações, registros, 
credenciamentos e apoio aos 

usuários 

Balcão, 3 cadeiras, 2 
computadores 

2 - 6,0 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 

DIREÇÃO   Gabinete de despacho da diretoria da 
instituição, 

Serviços técnico administrativo 
administrativos e 

 

1 estação de trabalho, 

1 mesa de reunião circular 
com 04 cadeiras, 02armários 
baixos 2p, sofá de 02 lugares 

 

1 - 18,75 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 
SECRETÁRIA   Serviço de apoio administrativo a 

direção 
1 estação de trabalho, sofá de 
03 lugares, 03 armários baixo 

de 02p- 

1 - 12,50 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 
SALA DE REUNIÃO 

GRANDE 

  Reunião e trabalho em grupo 01mesão (2,40 x 1,20 m), 10 
cadeiras, 02 armários baixos 

de aço 2p, projetor 

- 10 12,50 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 
SALA DE REUNIÃO 

PEQUENA 

  Reunião e trabalho em grupo 01mesa (1,20 m), 04 
cadeiras, 01 armários baixo2p 

- 04 6,25 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 
ADM. CONTÁBIL   Serviços técnico administrativos 

sobre contabilidade 
Balcão de atendimento, 03 
estações de trabalho e 03 

armários de aço altos de 2p 

2 1 28,125 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 

 
ADM.RH   Serviços técnico administrativos 

sobre pessoal 
Balcão de atendimento, 03 
estações de trabalho e 03 

armários de aço altos de 2p 

2 1 28,125 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz 
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ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 
  Serviços, contato entre instituições e 

promoção do espaço 
02 estações de trabalho 

2 armários altos 2p 

1 1 18,75 Elétricas, Ar condicionado, 
telefonia e Dados e voz, 

 

SALA DE 
REPRODUÇÕES 

  Ambiente para copiadoras (xerox) e 
balcão com cafeteira 

Mesa para apoio de 02 
copiadoras xerox, armário 

para cafeteira, frigobar e forno 
microondas 

- - 6,25 Elétricas e Ar condicionado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

74 
Acesso rampa 

Travessa av. do 
Contorno 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PAVILHÃO CULTURAL/ PAVILHÃO CENTRO HISTÓRICO- PAV. CENTRO HISTOR.-04 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES Parâmt. 
Font
es 

Fixas 
Não 
fixas 

1 

PAVILHÃO CENTRO 
HISTÓRICO 

Salão exposição/Rampa 

        

2 Elevador         

3 Escada         

4 WC masculino         

5 WC feminino         

6 Sala técnica         

7 

PASSARELA 01 AV. 
CONTORNO-PRAÇA 

Passarela/Circulação 

        

8 

PASSARELA 02 AV. 
CONTORNO-TRAVES. 

Passarela/Circulação 

        

9          

10 
PAVILHÃO CULTURAL 

Teto Jardim  
        

11 Passeio do Teto         

12 Elevador         
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13 Escada          

14 

Torre de serviço/ NE: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

25 a 
35 

Torre de serviço/ SO: 

WC masculino1 

WC feminino 1 

WC masculino 2 

WC feminino 2 

Escada público 01 

Escada público 02 

Escada serviço 

Sala de TI 

Sala de Ar condicionado 

Lixo 

Depósito 

        

 
ESCADA DE PÚBLICO 

+ ANTE CÂMARA 
  Circulação Vertical Extintores - - 28,125 Elétricas e Combate a Incêndio 
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ESCADA DE SERVIÇO 

+ ANTE CÂMARA 
  Circulação Vertical Extintores - - 28,125 Elétricas e Combate a Incêndio 

 
SHED DE 

INTALAÇÕES 
  Abertura na laje entre pavimentos 

para passagem de dutos de 
instalações 

Dutos - - 2,5 Elétricas, Hidráulica e Ar 
condicionado e Combate a 

Incêndio 

 
SALA DE AR 

CONDICIONADO 
  Abrigo para equipamentos - - - 9,375 Elétricas 

 
SALA DE 

EQUIPAMENTOS E 
MEDIDORES 

  Abrigo para equipamentos - - - 9,375 Elétricas 

 
SALA DE T.I.   Abrigo para equipamentos 1 estação de trabalho - - 18,75 Elétricas e Ar condicionado 

 
SALA DE LIXO   Abrigo para lixo temporário - - - 6,25 Elétricas e Hidráulica 

 

SALA DE MEDIDORES 
CENTRAL 

 

  Abrigo para equipamentos - 1 - 6,25 Elétricas 

 
SUB-ESTAÇÃO   Estocagem de material e utensílios 

de limpeza 
- - - 18,75 Elétricas 

 
GRUPO GERADOR   Abrigo para equipamentos - - - 18,75 Elétricas. 

 
DEPÓSITO DE LIXO   Abrigo para equipamentos - - - 12,50 Elétricas e hidráulica 

 
ESPAÇO DOS 

CONDENSADORES 
  Abrigo para equipamentos - - - 18,75 Elétrica 

 
RESERVATÓRIOS 

SUPERIOR E 
INFERIOR 

  - - - - 25,00 

 

Hidráulica 

 
WC. MASCULINO 

PÚBLICO 
  Higiene pessoal Pias, vaso sanitário e 

mictório. 
- - 18,75 Elétricas e Hidráulica 

 
WC.FEMININO 

PÚBLICO 
  Higiene pessoal Pias, vaso sanitário. - - 18,75 Elétricas e Hidráulica 

 
WC. MASCULINO 

FUNCIONÁRIOS 

  Higiene pessoal Pias, vaso sanitário e 
mictório. 

- - 18,75 Elétricas e Hidráulica 
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WC.FEMININO 

FUN CIONÁRIOS 

  Higiene pessoal Pias, vaso sanitário. - - 18,75 Elétricas e Hidráulica 

 
VESTIÁRIO MASC.   Higiene pessoal Pias, vaso sanitário e 

chuveiro. 
- - 18,75 Elétricas e Hidráulica 

 
VESTIÁRIO FEM.   Higiene pessoal Pias, vaso sanitário e 

chuveiro. 
- - 18,75 Elétricas e Hidráulica 

 
REFEITÓRIO   Aquecimento de alimentos, lavagem 

de pratos e talheres e consumo de 
refeições 

Pia, geladeira. Forno micro-
ondas, 02 mesas, 12 
cadeiras, armário alto 

- - 28,125 Elétricas e Hidráulica 

 

COPA   Aquecimento e preparo de alimentos, 
lavagem de pratos e talheres e 

consumo de refeições, preparo de 
material de limpeza 

Pia, geladeira. Forno micro-
ondas, armário alto e 

bancada 

1 - 6,25 Elétricas e Hidráulica 

 
DML   Estocagem de material e utensílios 

de limpeza 
03Estantes de aço de 0,40 x 

0,80 m 
- - 3,125 Elétricas 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES- SETOR PAVILHÃO CULTURAL/ PAVILHÃO CENTRO HISTÓRICO-PAV.MIRANTE/TORRE -04 

 

 

AMBIENTE 

Áreas 
mínimas 

M2  

 

ATIVIDADES 

 

 

EQUIPAMENTOS/MOBI. 

Nº  ÁREA 

PREVISTA 

(m2) 

 

 

INSTALAÇÕES Parâmt. 
Font
es 

Fixas 
Não 
fixas 

1 

PAVILHÃO 
CULTURAL/MIRANTE 

DA TORRE 

Mirante  

        

2 Casa de máquinas 
  Abrigo para equipamentos - - - 6,25 Elétricas 

3 Elevador         

4 Escada          
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