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RESUMO

O trabalho tem como objetivo geral elaborar o anteprojeto de arquitetura de
um centro de arte contemporânea para a cidade de Natal – RN, com ênfase na
utilização da luz natural. A escolha do tema decorreu da problemática referente à
atual carência de espaços públicos culturais na cidade, como museus e espaços de
arte, que façam parte do cotidiano das pessoas. Além disso, ainda são poucas as
medidas de incentivo e manutenção, por parte da gestão pública, dos espaços
existentes. Este fato contribui para a menor visibilidade e pouca valorização artística
por parte da população local e dos turistas. Considerando a importância de espaços
que dialogam com os visitantes e com o entorno, agregando vitalidade e identidade
na proposta, será enfatizado o uso da iluminação natural nos espaços internos e as
suas relações. O interesse por desenvolver a proposta de um espaço artístico e
democrático surge por acreditar na importância do contato com a arte em espaços
públicos da cidade como importante ferramenta de transformação social e pessoal.
Palavras-Chave: Arquitetura; Arte Contemporânea; Iluminação natural.

ABSTRACT
The main objective of this work is to elaborate an architectural design of a
contemporary art center in the city of Natal, Brazil, with emphasis on the use of natural
light. The lack of public cultural spaces in the city, such as museums and art spaces,
which should be part of people's daily lives, was the main reason to choose this theme.
In addition, there are still few actions by public management to encourage and maintain
the existing spaces. This fact contributes to the lower visibility and little artistic
valorization by the local population and tourists. Considering the importance of spaces
that dialogue with its visitors and the environment, adding vitality and identity in the
proposal, the use of natural light in the interior spaces and their relationships with the
environment will be emphasized. The interest in developing a project of an artistic and
democratic space arises from believing in the use of art in public spaces as an important
tool for social and personal transformation in the city.

Key-words: Architecture; Contemporary Art; Natural Lighting.
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INTRODUÇÃO
Apesar da rica diversidade cultural existente no Brasil, o papel da arte e
cultura como instrumento de transformação social atualmente enfrenta dificuldades
de reconhecimento e valorização, principalmente por parte de gestores públicos, em
diversos níveis de poder. A exemplo disto, vivemos uma recente polêmica provocada
pela tentativa de extinção do Ministério da Cultura, que gerou inúmeros protestos e
indignação por parte da classe artística e população brasileira no primeiro semestre
de 2016.
Os primeiros espaços destinados à coleção e apreciação da arte, que se tem
registro, foram os museus, originados nos primórdios da humanidade, quando o
homem começou a guardar para si ou oferecer aos deuses objetos considerados de
valor. Ao longo da história, estes locais passaram por alterações que implicaram em
mudanças institucionais e tipológicas, dando origem a espaços denominados não
apenas museus, mas galerias, centros e institutos de arte, por exemplo. Nos anos
recentes estes equipamentos culturais são cada vez mais discutidos e reconhecidos
como potenciais agentes na construção sociocultural, atuando na conservação,
intermediação, educação, pesquisa e exposição de produtos culturais diversos.
(JORDÃO, 2010, p.129).
Segundo Marina Ribeiro e Louise Lomardo (2014), a arquitetura de museus
na contemporaneidade passa por transformações cujos espaços não mais se
prendem a expor objetos e seus significados, mas são locais de produção de
significados. Consequentemente, o espaço criado deixa de ser um lugar apenas de
observação e objetos fixos para abrigar um sistema aberto, flexível e interativo.
De acordo com Guimarães (2006), os museus podem ser considerados
espaços não formais de ensino, com recursos para trabalhar os conteúdos de
maneira diferenciada, de modo a despertar o interesse dos alunos e contextualizar
importantes questões sociais. Carmen Ferreira (2015, p.1) destaca que “nos últimos
tempos tem-se verificado uma crescente expansão de lugares considerados não
formais para a prática do ensino e da aprendizagem, sobretudo em museus”.
No entanto, enquanto os espaços museológicos e artísticos têm sido
considerados campo fértil para as práticas educativas, adquirindo cada vez mais um
caráter pedagógico, o estado do RN ainda carece de iniciativas e programas culturais
direcionados à democratização e valorização do acesso ao conhecimento criativo.
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Atualmente, no estado do Rio Grande do Norte, assim como na capital
potiguar Natal, ainda se pode perceber uma carência de espaços públicos culturais,
como museus e centros de arte, que façam parte do cotidiano das pessoas. Além
disso, ainda são poucas as medidas de incentivo e manutenção dos espaços
existentes, por parte dos gestores públicos. Este fato contribui para a menor
visibilidade e pouca valorização artística nas cidades, por parte da população local e
dos turistas interessados em programas artísticos e culturais.
A falta de manutenção e inovação dos espaços físicos, fundamentais para a
conservação e despertar do interesse do público por seus conteúdos, faz alguns
museus e espaços de arte na cidade ainda serem vistos como locais de “coisas
velhas” ou “distantes”. O que também pode ser motivo do não interesse das
pessoas, em geral, é a monotonia atribuída ao caráter tradicional das exposições,
que dão ênfase ao objeto artístico como produto cultural estático e intocável, onde o
público atua apenas como observador.
Segundo Ribeiro (2015), a situação de alguns museus na cidade de Natal é
preocupante e alguns precisam de reformas e restauro urgentes. Foi observado
também que as exposições merecem curadoria mais criativa, que privilegie
montagens mais ousadas; as atividades oferecidas precisam ser variadas; e os
temas contemporâneos necessitam ser abordados com mais frequência.
Este trabalho compreende, portanto, uma proposta arquitetônica de um
Centro de Arte Contemporânea para Natal. Um espaço de contato, apreciação e
desenvolvimento da arte na cidade, cujo público sinta-se motivado a visitá-lo, com
atmosfera e conteúdos dinâmicos.
Considerando a importância de espaços que dialogam com os visitantes e
com o entorno, agregando vitalidade e identidade na proposta, será enfatizado o uso
da iluminação natural na proposta arquitetônica. Acredita-se que utilizada de
maneira adequada, através de soluções para que sua presença no interior do
edifício não se torne incômoda, a luz natural contribua para a fluidez necessária ao
ambiente contemporâneo.
São objetivos específicos: (1) Estudar os espaços destinados às manifestações
artísticas, como museus, centros e institutos, relacionando-os às dinâmicas e variações
da arte contemporânea; (2) Compreender os efeitos da iluminação natural na
arquitetura; (3) Desenvolver uma proposta utilizando estratégias e materiais
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adequados para o proveito da luz natural, que agregue aspectos de conforto
ambiental, funcionalidade e estética.
O universo de estudo escolhido foi a cidade de Natal, sendo seu recorte um
terreno central na Zona Sul da cidade, localizado nas proximidades do Centro
Administrativo do Estado, UFRN e Arena das Dunas.
A escolha do tema justifica-se principalmente por acreditar na importância do
contato com a arte em espaços públicos da cidade como importante ferramenta de
transformação social e pessoal. Vale ressaltar que a produção da arte
contemporânea potiguar vem se fortalecendo no cenário local, nacional e
internacional; a exemplo dos artistas de rua, grafiteiros, Kefren Pok e Augusto Arbus,
convidados a expor seus trabalhos em uma galeria de exposições na França no
segundo semestre de 2016, representando o Brasil na “Street Art – Cultures
Urbaines”, um projeto que tem o intuito de valorizar a arte urbana.
O desenvolvimento deste volume escrito se deu a partir de três partes,
setorizadas em: Referenciais Teóricos-Conceituais e Empíricos, Condicionantes
Projetuais e a Proposta Arquitetônica.
No

referencial

teórico,

são

apresentadas

algumas

considerações

fundamentais, como a origem e evolução dos espaços para a arte e as discussões
sobre instituições culturais na contemporaneidade, levando em consideração
aspectos arquitetônicos e as relações destes com a utilização da luz natural. No
intuito de estudar as dinâmicas desses espaços, relacionando-as às variações da
arte contemporânea, serão apresentadas referências empíricas, através de estudos
diretos e indiretos, de projetos em escala local, nacional e internacional.
Em seguida são identificadas as condicionantes projetuais, destacando os
aspectos que influenciaram a elaboração da proposta arquitetônica, como os
condicionantes físicos, ambientais e legais.
Por fim, tem-se a apresentação do anteprojeto, desde o processo inicial de
definição do programa de necessidades e pré-dimensionamento, fluxograma, conceito e
partido arquitetônico, decididos no intuito de alcançar adequadas circulações, acessos,
distribuição e dimensões dos espaços, atendendo às exigências das devidas normas.
Após essas etapas, serão apresentados o memorial descritivo e justificativo do
anteprojeto

arquitetônico

e

seus

aspectos

complementares.
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1. REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL
Este capítulo apresenta considerações sobre a arquitetura dos espaços para arte,
das suas origens até os dias atuais, no intuito de compreender os principais aspectos
que, ao longo da história, caracterizam os espaços dessas instituições. Os museus de
arte serão brevemente abordados de modo a possibilitar um esclarecimento sobre a
importância dessas instituições na formação dos demais espaços artísticos.

Serão abordados especificamente os espaços para a arte que aparecem com
propostas

diferenciadas

de

consolidação,

difusão

e

elaboração

da

arte

contemporânea, cada vez mais percebida como interativa e próxima do cotidiano,
uma vez que possibilita um vasto campo de discussão sobre a vida e maneiras de
ver o mundo atual. Também serão abordados conceitos e exemplos referentes à
iluminação natural e seus efeitos nos espaços arquitetônicos.
1.1 OS ESPAÇOS PARA A ARTE
1.1.1 Breve histórico
Os primeiros museus têm origem nos primórdios da humanidade, quando o
homem começa a guardar para si ou oferecer aos deuses objetos considerados de
valor. A palavra “Museu”, significa “templo das musas” e o primeiro exemplar que se
tem notícia foi o Museu de Alexandria, na Grécia Antiga, um local destinado ao
estudo das artes e das ciências. Séculos depois, durante a Idade Média, seu
significado foi associado a coleções de objetos e constituíam o valioso patrimônio do
alto clero, que só eram exibidos em ocasiões especiais.
Segundo o arquiteto Flávio Kiefer (2000, p.12), são as coleções formadas a
partir da Renascença, que vão constituir o núcleo inicial dos museus nacionais
europeus no século XVIII. Nesta mesma época, os gabinetes de curiosidades, nos
quais exploradores amontoavam animais e outros objetos considerados exóticos,
recebem mais admiradores. Tais precedentes direcionam o surgimento dos museus
de belas-artes e os museus de história natural. Mais adiante, o Museu do Louvre, em
1793, é considerado o primeiro Museu da história ocidental e ganha como sede
parte do Palácio Real do Louvre.
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Figura 1 - Vista panorâmica do Museu do Louvre em 2007

Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Louvre

Apesar das coleções acessíveis e finalidades recreativa e cultural, o Louvre
teve pouca repercussão popular, como afirma León (1978 apud GASPAR, 1993,
p.42), "no fundo, para as camadas sociais de menor nível cultural, aquelas obras
frias e distantes não ofereciam satisfação nem ensino e o Louvre manteve-se
reduzido ao seu público habitual".
Mesmo assim, a importância de seu acervo, além de sua privilegiada
localização em pleno centro de Paris, fez com que esse museu se tornasse uma
referência permanente para todos os museus que foram abrindo suas portas desde
então. De acordo com Joana Oliveira (2012), em sua dissertação de mestrado,
Após a consagração do museu enquanto instituição aberta ao público,
graças às condições criadas pela Revolução Francesa, alargando ainda as
suas funções à proteção e divulgação da arte, no século XIX assistiu-se a
proliferação destes equipamentos e a transformações de muitos dos
existentes que tentam adaptar-se às mudanças legadas pelo século
anterior. (OLIVEIRA, 2012, p.33)

Mais adiante, a arquitetura dos museus começa a ser questionada
principalmente pelos movimentos de vanguarda que, sob as ideias modernistas,
consideravam “os velhos museus” lugares cansativos, pesados e meramente
instrutivos. (KIEFER, 2000, p.18).
Nesse sentido, os museus de arte foram se diversificando a partir de soluções
estudadas por pesquisadores, curadores, museólogos, artistas e arquitetos, no
intuito de encontrar maneiras mais eficientes de apresentar as coleções e preservar
os acervos.
No período modernista, alguns acreditavam que o espaço ideal era o
denominado “cubo branco”, uma vez que podia acolher sem qualquer interferência a
pureza formal das obras de arte.
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Em 1931, pensando em um edifício que pudesse se expandir à vontade, Le
Corbusier idealiza o “Museu Sem Fim” (Figura 2), um projeto em forma de uma espiral
quadrada que podia crescer indefinidamente, mas que nunca foi construído. Nos anos
seguintes, Frank Lloyd Wright na concepção do projeto do museu Guggenheim em Nova
York (Figura 3), segue uma ideia parecida com a de Corbusier, onde a forma adotada é
uma espiral curva e ascendente, girando em torno de um grande vazio banhado pela luz
natural. O projeto foi iniciado em 1955 e as obras concluídas em 1959.
Figura 2 – Maquete do “Museu Sem Fim”

Figura 3 – Museu Guggenheim

Fonte: www.transmuseus.net

Fonte: www.nyc-arts.org/

O surgimento de novos materiais como o concreto armado possibilitou novas
soluções arquitetônicas para os museus construídos nesta época, caracterizando
fortemente a forma de alguns projetos. Dada a funcionalidade deste material, surgem
edifícios vistos na época como não comuns. Para potencializar a iluminação e a
ventilação natural, por exemplo, são utilizados os sheds em curva nas coberturas dos
museus. (KIEFER, 2000, p.19)
No Brasil, os Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Figura 4) e o Museu
de Arte de São Paulo (Figura 5), projetados respectivamente pelos arquitetos Affonso
Eduardo Reidy e Lina Bo Bardi, tiveram grande reconhecimento nacional e internacional
e foram apresentados mundialmente por importante críticos de arquitetura
Figura 4 – Museu de Arte Moderna do RJ

Fonte: www.viajeaqui.abril.com.br
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Figura 5 – Museu de Arte de SP

Fonte: www.mob.art.br

No final do século XX os equipamentos museais difundiram-se no mundo
inteiro, alcançando localidades de menor escala e até mesmo periferias, tornando –
se locais mais coletivos e de grande alcance público.
Segundo Vittorio Lampugnani (1999, p.12) apud Joana Oliveira (2012, p.65),
O ponto alto do processo de criação da arquitetura de museus enquanto campo
lúdico e experimental do artista-arquiteto, ocorreu no final dos anos 70, início
dos anos 80 deste século. O regresso à história, recuperada através do pós
modernismo, colocava a construção de museus no centro das atenções
públicas. Sustentado por um apoio público de cariz social inédito, o museu
tornava-se símbolo de um novo tipo de construção para a coletividade.

Atualmente, os edifícios voltados à arte vão além de apenas museus. Esses
locais têm se tornado, cada vez mais, pontos de passagem obrigatória em muitas
cidades, seja para a população local ou turistas. Além disso, a diversidade das
informações encontradas nestes equipamentos é favorecida pelo crescimento dos
meios de comunicação e recursos informáticos. Nos últimos anos, percebe-se que a
internet tem atuado a favor de algumas instituições, divulgando-as e permitindo um
contato inicial ou complementar à visita real. No que se refere à arquitetura, pode-se
dizer que o dinamismo e as variações da sociedade contemporânea têm refletido
diversas transformações nos espaços dedicados a arte, que não mais se prendem
apenas à exposições de objetos e seus significados.
1.1.2 Ambientes destinados à arte contemporânea
A definição de arte contemporânea é considerada assunto complicado para
grande parte dos historiadores da arte e até mesmo artistas. Alguns estudiosos
consideram válido agrupar como arte contemporânea o que acontece a partir da
década de 1950 até o que está sendo produzido nos dias de hoje, uma vez que
ainda não há um conceito definido.
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Valorizando principalmente a ideia, o conceito, a atitude, acima da estética do
objeto artístico final, a arte contemporânea é feita não para dar uma resposta ou
agrado momentâneo, mas para confrontar, questionar o público, seja por meios
considerados tradicionais, como pintura, desenho e escultura, ou não, como por
exemplo, dentre muitas outras linguagens artísticas, as performances (Figuras 6),
onde o corpo do artista se torna objeto de arte efêmero; e as instalações (Figura 7),
que permitem uma experiência entre arte e público além do simplesmente olhar, mas
de contato e interação; ambos podendo atuar em museus, galerias ou até mesmo
nas ruas.
Figura 6 – Franklin Cassaro, MAM RJ, 2011

Fonte: www.artesquema.com/
Figura 7 – Ernesto Neto, “Dengo”, 2010

Fonte: dubber.tumblr.com/post/1672970642/ernesto-netos-dengo-exhibition

20

Essas variadas linguagens artísticas apresentam-se sob novas formas,
dimensões e materiais, necessitando transformações espaciais em locais que se
tornam mais dinâmicos e flexíveis, possibilitando uma maior interação entre acervo,
ambiente construído, artistas e público.
O museu passou a ser entendido como um centro ativo. Os espaços
tradicionais de observação são substituídos por espaços de reflexão e debate, sendo
estes mais abertos, flexíveis e capazes de abrigar as diversas formas de
manifestações artísticas. Sobre essa discussão, o arquiteto espanhol Montaner
(1990) afirma:
(...) os espaços dedicados a expor obras de arte contemporânea devem ter
uma série de qualidades de flexibilidade, versatilidade, e alto nível
tecnológico. A impossibilidade de estabelecer coleções fechadas obriga a
pensar em edifícios adaptáveis, com certa capacidade de crescimento. A
diversidade das obras de arte, desde obras minúsculas e concentradas a
obras gigantes e disseminadas, exige um espaço capaz de facilitar tanto a
definição de pequenas obras como a liberação de grandes volumes.
(MONTANER apud TEIXEIRA, 2013, p.21)

A maioria dos espaços dedicados à arte contemporânea são locais onde as
pessoas podem interagir e tocar nas obras, fazer parte da exposição e sentirem-se
provocadas em um ambiente estimulante e diferenciado, capaz de proporcionar
emoções para uma vida inteira e significados diferentes para os objetos de arte, de
acordo com o modo que a espacialidade conduz o espectador. Tal contexto é valido
tanto nos ambientes internos quanto externos, já que a arte dos dias atuais pode estar
presente nos mais diversos lugares como ruas, praças e demais espaços públicos nas
cidades.

No entanto, os museus, galerias, centros de arte e institutos continuam sendo
considerados importantes locais de consolidação, difusão e elaboração das mais
variadas formas de manifestações artísticas, seja em caráter permanente ou
temporário. Seguem dois exemplos do que tem sido feito no Brasil e no mundo.
“Transarquitetônica” - Henrique Oliveira
No Museu de Arte Contemporânea da USP, o artista propôs uma discussão
poética sobre a história da arquitetura, do racionalismo das últimas décadas aos
abrigos e cavernas do passado, vencendo o desafio de ocupar os 1600m² do edifício
serpenteando a série de colunas como que desviando de obstáculos. Integrando
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arquitetura, escultura e pintura, a obra também teve a intenção de instigar o público
visitante a adentrar no trabalho, onde vários estímulos eram oferecidos no percurso.
Figura 8 – Transarquitetônica, vista externa

Fonte: democrart.tumblr.com
Figura 9 – Transarquitetônica, vista interna

Fonte: democrart.tumblr.com

The theathe of the useful – Rural Studio
Rural Studio é uma disciplina da Escola de Arquitetura da Universidade de
Auburn, localizada nos Estados Unidos, no Alabama. Desde 1992 as propostas da
disciplina são direcionadas para comunidades locais, sejam construindo moradias, ou
equipamentos públicos, com a colaboração de estudantes, profissionais, população e
autoridades locais. Para a Bienal de Veneza de 2016, evento de alcance internacional,
puseram no centro de investigação durante o processo expositivo da obra, seu design e
protagonistas, chamados pelos idealizadores de os "habitantes".
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A instalação intitulada "o teatro do útil" é formada por um grande paralelepípedo
pendurado no ar, cujas paredes são camas de mola montadas; uma espécie de
corredor, formado por armários; e painéis de isolamento acústico em fibra de madeira,
que gradualmente descem do teto. A composição dá vida a um pequeno teatro, onde os
visitantes podem sentar-se em bancos feitos de painéis empilhados.
Figuras 10 - The theatre of the usefull

Fonte: www.domusweb.it/en/architecture/2016/10/26/the_theatre_of_the_usefull.html

Antes da execução da proposta, foi solicitado à duas organizações sociais
locais os itens necessários, de modo que parte deles foi utilizada na obra. O conceito
da instalação temporária é transformar essa lista de itens em materiais de
construção e elementos arquitetônicos, além de também expressar a ideia de “estar
em trânsito”, sendo este o motivo para alguns materiais estarem em paletes ou nas
suas embalagens. O objetivo era que os materiais voltassem às suas utilidades
originais, ao término do evento, com o mínimo de impacto ambiental.
Figuras 11 – The theatre of the usefull

Fonte: www.domusweb.it/en/architecture/2016/10/26/the_theatre_of_the_usefull.html
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Através do exemplo dessas duas instalações, é possível compreender que, de
fato, existem diversas possibilidades e que é estreita a relação existente entre a arte
contemporânea, arquitetura e pessoas.
1.2 ILUMINAÇÃO NATURAL
1.2.1 Percepção e Iluminação
Segundo Armando Ribeiro (2008) apud SOUSA (2013, p.25), alguns aspectos
podem ser fundamentais para a criação de ambientes criativos, como a utilização de
cores estimulantes nas paredes, conforto, cuidados com a limpeza do local, desafios
constantes, liberdade de expressão, suporte às ideias, bom humor, tempo para o
florescimento das ideias, debates e trabalho em equipe.
A partir deste pensamento, foi possível elaborar o seguinte questionamento:
de que maneira a imaterialidade nos espaços arquitetônicos, internos ou externos,
pode influenciar a melhor percepção do ambiente e da arte? Acredita-se que com
planejamento e criatividade a percepção ambiental pode ser aprimorada através de
estímulos visuais instigados pelo não material, como por exemplo a iluminação, seja
esta artificial ou natural, que será abordada mais profundamente neste capítulo.
Segundo a arquiteta Mariana Lima (2010, p.24), pode-se definir a percepção
como:
“a função psíquica que permite ao organismo, através dos sentidos, receber
e elaborar a informação proveniente de seu entorno. Há vários fatores que
interferem na percepção de um objeto: A) os estímulos sensoriais; B) a
localização do objeto no tempo e no espaço; C) a influência das
experiências prévias dos sujeitos, tais como a cultura e a educação.”.

No mundo contemporâneo, o intenso fluxo de informações que recebemos a
todo tempo, aliado à correria do dia a dia, dificulta as possibilidades de experimentar
plenamente alguns fenômenos capazes de modificar as nossas percepções. Aliando
este contexto ao papel da fenomenologia da arquitetura, bastante considerada pelo
arquiteto Steven Holl, Igor Fracalossi (2012) comenta:
“(...) a arquitetura capta a imediatez de nossas percepções sensoriais. A
passagem do tempo, da luz, da sombra e da transparência; os fenômenos
cromáticos, a textura, o material e os detalhes..., tudo isso participa na
experiência total da arquitetura. (...) A arquitetura tem o poder de inspirar e
transformar nossa existência do dia-a-dia. O ato cotidiano de agarrar a
maçaneta de uma porta e abri-la a um campo banhado de luz pode se
converter num ato profundo se o experimentamos com uma consciência
sensibilizada.”

Revelando características e possibilitando a percepção de espaços, formas e
objetos, a luz é fundamental para que a matéria se torne visível. Sua utilização pode
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atribuir intenções, significados e qualidades únicas às edificações, além de oferecer
diversas combinações e efeitos de acordo com a intensidade (brilho), frequência
(cor), concentração e alcance.
Segundo o arquiteto, especialista em design de interiores, Álvaro Costa
(2010), a luz natural em obras arquitetônicas é capaz de promover a reação do olhar
e do sensitivo, transformando estas edificações em espaços marcantes. Nesse
sentido, Costa afirma:
“Cada momento que a luz natural penetra no espaço é único. Ela nos leva a
apreciar o interior, transformando-o em espaço vivo, com fluidez e
identidade própria. (...) Como parte de um espaço contemporâneo,
dinâmico, que permite evoluções e alternância na sua percepção, a luz deve
contribuir para uma linguagem que pode seduzir, que pode revelar um
espaço circunstancial, efêmero, e que pode parecer imutável, mas que se
apresenta em constante movimento.” (COSTA, 2010, p.2)

De acordo com Mariana Lima (2010), a iluminação arquitetônica pode ser uma
forma de interpretação da Arquitetura, uma maneira de apresentar a edificação de
formas diferentes sem modificar sua estrutura. Além disso, é capaz de mudar a
percepção que temos de um objeto. A autora, em seu livro, classifica os efeitos da
iluminação arquitetônica nas seguintes categorias:
a) “Luz e forma”, uma vez que pode mudar a percepção que temos de um objeto ou
edifício, como por exemplo no edifício do Santuário de São João Bosco em Brasília,
no qual a imagem que se vê de fora, tendo o concreto como elemento dominante da
arquitetura, é substituída pela delicadeza dos vitrais azulados que para a autora
criam no ambiente interno um ambiente calmo e de paz.
Figura 13 - Vista interna do Santuário de
São João Bosco em Brasília

Fonte: s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/74/

Figura 12 - Vista externa do Santuário de
São João Bosco em Brasília

Fonte:www.portalwcbnews.com.br/2015/
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b) “Luz desfigurando a forma”, no uso de superfícies reticuladas em aberturas
laterais e zenitais ou através de instalação de brise soleil, por exemplo, que formam
texturas em paredes e pisos, criando uma atmosfera diferenciada com as novas
estampas nestes planos.
Figura 15 – Circulação lateral - Museu de
Arte de Aspen

Fonte:www.archdaily.com.br/br/627250/museu
-de-arte-de-aspen-shigeru-ban-architects

Figura 14 – Último pavimento Museu de Arte de Aspen

Fonte:www.archdaily.com.br/br/627250/museu
-de-arte-de-aspen-shigeru-ban-architects

(c) “Luz em materiais”, capaz de afetar diretamente a quantidade e qualidade da luz
nos ambientes. Nessa relação, tanto o material altera as características da luz, como
a luz modifica a aparência do material.
Figura 17 – Daniel Buren Instalação no Mudam

Fonte:
www.superfuture.com/supernew
s/luxembourg-daniel-buren

Figura 16 – Área interna da Casa Batlló – Antonio Gaudí

Fonte: kenkaminesky.photoshelter.com/image/I0000V8oFROuLSy0
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(d) “Luz criando movimento”, podendo ser utilizada para sinalizar um caminho e
indicar local de passagem ou também através da alternância de luz e sombra criar a
sensação de movimento.
Figura 19 – Monumento Negev

Figura 18 - Naoshima Contemporary Art Museum

Fonte: br.pinterest.com/pin/488218415829507868/

Fonte: sinearch.com/architecture/tadao-andosnaoshima-art-museum/

1.2.2 O uso como diretriz nos projetos de arquitetura
Desde os templos egípcios, gregos e romanos, a arquitetura apresenta
estratégias para captar, refletir, bem como, distribuir a luz. Entretanto, a importância
da utilização da luz natural, ao longo dos anos, foi sendo deixada de lado a partir do
desenvolvimento e consolidação das possibilidades trazidas pela luz artificial.
Atualmente, é facilmente possível constatar alguns problemas e desvantagens
relacionados ao mau uso e comercialização da iluminação artificial. Alguns sistemas
de iluminação artificiais atuais, por exemplo, são desenvolvidos com o objetivo de
atingir o máximo possível de lúmen, atendendo aos custos reduzidos com que são
fabricados, sem dar grande importância às consequências que vão além da
iluminação. No entanto, as preocupações ambientais e as crises energéticas, dentre
outros motivos, trouxeram de volta uma crescente utilização da luz natural, que
gradativamente vem sendo valorizada como elemento conceitual na concepção
arquitetônica.
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Muitas vezes o contato com a luz natural também proporciona vantagens aos
usuários, relacionadas a fatores físicos e psicológicos, como a melhoria na produção
de vitamina D e de respostas sensoriais geradas a partir da visualização do
transcurso do dia. Nas edificações pode-se dizer, por exemplo, que haverá uma
melhor integração com meio externo.
Tendo em mente as inúmeras vantagens trazidas pela utilização desse
elemento na arquitetura, devemos considerar um planejamento bem pensado para
que a presença da luz em contato com as superfícies dos edifícios não se torne
insustentável. Segundo Leandra Costa, “(...) a luz natural proveniente do sol é um
dos elementos climáticos que precisa ser trabalhado através de soluções
arquitetônicas, para que sua presença no interior do edifício não se torne incômoda.”
(2013, p. 54).
Lamberts, et al. (2014, p.151), também fazem a ressalva de que a utilização
da luz natural nos projetos de arquitetura deve ser bem planejada, exemplificando
um tipo de utilização de acordo com o uso do ambiente:
"(...) a iluminação natural deve ser considerada diferentemente para cada
função arquitetônica, pois as respostas desejadas variam de ambiente para
ambiente. A luz natural também é mais desejada que a luz artificial em
salas comerciais e escritórios, pois o contato com o exterior ajuda a aliviar a
tensão normalmente associada a este tipo de atividade e serve como
estímulo ambiental. (LAMBERTS et al., p.151)."

Também com relação à luz do dia, Thomas Schielke (2016) a categoriza em dois
tipos: a luz solar direta, com céu azul e a luz solar difusa, com o céu nublado, afirmando
que ambos criam sensações e associações muito diferentes. O autor afirma que
enquanto a luz solar direta cria uma modelagem intensa com sombras e sua direção
durante o curso do dia tem um grande impacto, quando as nuvens encobrem o céu, o
brilho solar diminui e encontramos uma situação esmaecida de uniformidade.

Já Lamberts et al. (2014, p. 151) diz que para poder avaliar a iluminação
natural em um ambiente é necessário o conhecimento de três tipos básicos de céu,
cada um com diferentes variações de luz diurna: Céu claro, parcialmente encoberto
ou encoberto.
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Figura 20 – Três tipos básicos de céu

Fonte: Lamberts, et al. 2014, p.152

No mercado da construção civil existe uma boa variedade de materiais que
podem ser utilizados para que a incidência solar nos ambientes internos seja menos
prejudicial aos usuários. Como por exemplo, os vidros de proteção solar. Dentro dessa
categoria, existe o vidro chamado “Low – e” ou “baixa emissividade”. A emissividade

é a propriedade de transmitir o calor absorvido que os materiais possuem. É uma
característica do vidro à qual pode ser atribuído um valor e quanto menor for a
emissividade, menos calor o vidro deixa passar. Dessa forma, o vidro baixo emissivo
é um vidro que tem baixa transferência de temperatura entre o ambiente interno e o
ambiente externo. Pretende-se utilizá-lo na proposta do Centro Potiguar de Arte
Contemporânea, nas aberturas onde a transparência e iluminação natural seja
desejada.
Nas figuras seguintes, encontram-se exemplos de Centros de Arte
Contemporânea, onde soluções para o uso da luz natural foram utilizadas de forma
eficiente.
Figura 21 - Minsheng Contemporary Art Museum

Fonte: www.archdaily.com/770963/minsheng-contemporary-artmuseum-studio-pei-zhu-studio-pei-zhu
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Figura 22 – Contemporary Art Museum St Louis

Fonte: http://camstl.org/
Figura 23 – Galeria Tunga - Inhotim

Fonte: galeriadaarquitetura.com.br/projeto/rizomaarquitetura_/galeria-tunga/1838

Pode-se concluir então, a respeito da incidência solar no projeto de
arquitetura, que várias estratégias para obtenção da luz natural podem ser utilizadas
da melhor maneira, desde que levando em consideração as especificidades locais
de cada proposta. A melhor orientação do edifício em relação à trajetória solar; a
criação de pátio e átrios abertos; o controle das aberturas laterais, através da
distribuição e posicionamento de janelas, brises e prateleiras de luz; e o uso de
aberturas zenitais, são alguns exemplos de estratégias que podem ser pensadas por
arquitetos já na fase de estudos preliminares ao projeto.
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2. REFERENCIAL EMPÍRICO
O referencial empírico abrange estudos de referências de projetos que venham a
contribuir no desenvolvimento da proposta arquitetônica do Centro Potiguar de Arte
Contemporânea.

Serão

considerados

aspectos

históricos,

assim

como,

a

localização, junto com os acessos e entorno; o projeto e programa de necessidades;
o funcionamento e os principais fluxos; e as características gerais de iluminação
natural e artificial.
2.1 ESTUDOS DIRETOS
Espaço Cultural Casa da Ribeira – Natal, RN
História
Segundo os moradores mais antigos do bairro, o casarão de número 52
nasceu como uma modesta hospedaria em 1911. Desde então, teve vários usos,
como uma oficina de navios, a Padaria Palmeiras e uma das primeiras sedes do
Armazém Pará, tendo sido desocupado e fechado em 1988, assim permanecendo
até ser descoberto por Gustavo Wanderley e Ariane Mondo, então integrantes do
Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare, em 1997. O grupo na época desejava
oferecer aos artistas e ao público potiguar um espaço para temporadas e festivais.
Foi erguida graças ao apoio da iniciativa privada, com investimentos diretos e
através das leis de incentivo à cultura Câmara Cascudo e Rouanet. Em 06 de março
de 2001, após 4 anos de trabalho de captação de recursos e apenas 4 meses de
construção, o espaço cultural abriu suas portas para a arte e mantém até hoje um
espaço para reflexão, formação, convivência e transformação através da arte. É uma
Organização Privada sem fins lucrativos, com reconhecimento de Utilidade Pública
Municipal e Estadual e como Ponto de Cultura Brasileiro.
Localização, Acessos e Entorno
O edifício está localizado no bairro histórico da Ribeira, na Rua Frei
Miguelinho, nas proximidades do Rio Potengi e do Largo da Rua Chile. O acesso
pode ser feito a pé ou através de meios de transporte particular, uma vez que os
pontos de ônibus não são tão próximos ao edifício, podendo afastar parte do público,
principalmente nos eventos que ocorrem a noite, devido ao local ser considerado
perigoso por algumas pessoas.
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Figura 24 – Rua Frei Miguelinho e Casa da Ribeira

Fonte: www.tribunadonorte.com.br/noticia/casa-da-ribeira-e-tam-festejam-aniversarios/176287

Projeto e Programa de Necessidades
O projeto é do arquiteto potiguar Haroldo Maranhão, feito de maneira a preservar
o valor do prédio histórico e ao mesmo tempo revelar a intenção moderna. Comporta a
Sala COSERN de Teatro com 164 lugares e diversos equipamentos de luz e som; a
Sala de Arte Contemporânea, dedicada à manifestações artísticas de caráter visual e
performativo; o Café Cultural e Ponto de Leitura, com um acervo literário com mais de
1300 títulos cadastrados, acesso à internet e livros para consulta e empréstimo, além de
espaço que também pode ser utilizado para seminários, performances e outras
apresentações culturais; e o Laboratório de Ideias - LABi, um espaço dedicado à
imagem da Casa da Ribeira e ao diálogo com seus públicos, além de ser onde jovens
advindos de projetos culturais podem realizar estágios em comunicação cultural.

32

Figura 25 – Café cultural – Casa da Ribeira

Fonte: wwww.casadaribeira.com.br/estrutura/

Figura 26 – LABi – Casa da Ribeira

Fonte: www.casadaribeira.com.br/estrutura/

Funcionamento e Fluxos
A Casa além de receber exposições com as mais variadas inspirações, é local
para peças de teatro, apresentações musicais, sessões de conto e espetáculos de
dança. É um espaço que valoriza as temporadas de grupos e artistas e tem como
foco o desenvolvimento humano através das artes, entendendo as apreciações
artísticas como importantes oportunidades de conhecimento e convivência. Desde
que foi inaugurado abre suas portas para a cultura do RN e para artistas de todo o
país. Em 15 anos de atividade comemora a marca de mais de 2200 espetáculos
diferentes apresentados a um público de mais de 180 mil pessoas.
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Figura 27 – Sala Cosern de Teatro – Casa da Ribeira

Fonte: eliasjornalista.com/a-casa-da-ribeira-comemora-aniversario-respirando-cultura/

Iluminação Natural e Artificial
O café e o LABi foram os espaços onde foi possível observar uma integração
dos ambientes internos com a luz proveniente do meio externo; a sala COSERN de
teatro não possui aberturas e é integralmente iluminada de forma artificial; e a sala
de arte contemporânea é iluminada com lâmpadas micro-par e dicroica, além de
possuir na área central do teto uma espécie de abertura zenital para entrada de
iluminação natural, no entanto, em seu interior existem lâmpadas que permitem uma
maior flexibilidade na iluminação cênica dos espetáculos, já que podem funcionar
acesas ou apagadas.
Figura 28 - Intervenção Cênica “Desaparecidos” - Grupo Estandarte de Teatro

Fonte: Acervo de Lenilton Teixeira, out. 2012
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Figura 29 - Intervenção Cênica “Desaparecidos” - Grupo Estandarte de Teatro

Fonte: Acervo de Lenilton Teixeira, out. 2012

Museo Memoria y Tolerancia – Cidade Do México
História
Sua concepção é resultado de um movimento social que luta contra os
grandes crimes da humanidade. Aos visitantes são apresentadas exposições a favor
da defesa dos direitos humanos e que objetiva promover o valor da tolerância
através da memória. O museu é um espaço aberto de contribuição para a luta contra
o ódio e a discriminação, presente na história do México.
Figura 30 - Museu da Memória e Tolerância - Acesso principal

Fonte: Acervo do Autor, nov. 2014
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Localização, Acessos e Entorno
Está localizado na região central da Cidade do México, com diferentes
possibilidades de acessos e em meio a grandes edifícios empresariais, comerciais e
de serviços.
Projeto e Programa de Necessidades
O Museu da Memória e Tolerância, é um complexo com 6000m² de construção e
o único museu deste tipo na América Latina. Possui muita interatividade e tecnologia e
ao longo do circuito de visitação, são apresentados ao público diversos vídeos, imagens,
maquetes e filmes, tanto históricos quanto atuais, relacionados a crimes da humanidade
do mundo inteiro, como meio de reflexão sobre a tolerância.

Figura 31 - Museu da Memória e Tolerância – Átrio Central

Fonte: Acervo do autor, nov. 2014

36

Figura 32 - Museu da Memória e Tolerância – Café e Restaurante

Fonte: Acervo do autor, nov. 2014
.

Funcionamento e Fluxos
Ao longo do percurso, os efeitos da iluminação natural podem ser percebidos,
principalmente nas áreas de circulação, possibilitando os visitantes de ter uma
grande visibilidade de parte do edifício, já que no edifício há um átrio central
contornado por mezaninos (Figura 31).
Figura 33 - Museu da Memória e Tolerância – Vista para o exterior

Fonte: www.guia.melhoresdestinos.com.br
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Iluminação Natural e Artificial

Figura 34 - Museu da Memória e Tolerância – Efeitos da luz natural

Fonte: Acervo do Autor, 2014.
Figura 35 - Museu da Memória e Tolerância – Efeitos da luz natural

Fonte: www.e-architect.co.uk/
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2.2

ESTUDOS INDIRETOS

Anexo do Museu de Arte da Pampulha. Horizontes Arquitetura e
Urbanismo – Belo Horizonte - MG
História
O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, construído em 1942 em Belo
Horizonte - Minas Gerais, durante o governo Kubitschek, foi concebido pelo arquiteto
Oscar Niemeyer e reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela
Unesco em 2016.
O MAP – Museu de Arte da Pampulha atualmente ocupa o edifício do
Cassino, que faz parte do conjunto às margens da lagoa, assim como a Casa do
Baile, o Iate Clube e a Igreja de São Francisco. O edifício do Cassino funcionou até
1946, quando foram proibidos os jogos de azar no Brasil. O prédio ficou sem uso até
1957, quando foi transformado em museu.
Figura 36 - Edifício do Cassino – Atual Museu de Arte da Pampulha

Fonte: www.arquigrafia.org.br/photos/2167

Desde então, o edifício passou por uma série de reformas ao longo de sua
história, no entanto, a carência por obras de restauração e adaptação de sua
arquitetura para melhor funcionamento como museu ainda é uma realidade nos dias
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de hoje. Dessa forma, visando a melhoria do edifício, um projeto completo de
restauração foi desenvolvido pelo Horizontes Arquitetura e Urbanismo e terá obras
iniciadas em breve. No entanto, mesmo após a reforma o espaço destinado ao MAP
ainda não oferecerá as condições adequadas para acervo e exposição de obras de
arte.
Em busca de atender a demanda do MAP, que pretende alcançar o padrão de
excelência dos grandes museus e incluir Belo Horizonte no circuito das principais
exposições internacionais, a Horizontes Arquitetura desenvolveu o projeto do Anexo
do museu, a pedido da prefeitura de Belo Horizonte, que foi planejado de acordo
com condições rigorosas de projeto, levando em consideração a segurança das
obras e a sua conservação.
Localização, Acessos e Entorno
O terreno para construção do Anexo localiza-se na Av. Otacílio Negrão de
Lima, justamente em frente ao edifício do Cassino, onde o Museu de Arte da
Pampulha encontra-se instalado. Além da avenida que contorna o terreno, seu
acesso também pode se dar através de outra via, a Rua dos Estados, perpendicular
à Otacílio Negrão. Seu entorno imediato é a orla da Lagoa da Pampulha, situada na
região da Pampulha (Belo Horizonte - de Minas Gerais). O terreno pertence à
Prefeitura de Belo Horizonte e encontra-se desocupado e sem uso, salvo
esporádicas intervenções de arte e eventos do MAP.
Figura 37 - Anexo à esquerda, Cassino (atual MAP) à direita

Fonte: www.horizontesarquitetura.com.br
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Prevê-se que o usuário poderá acessar o edifício a pé ou através do
transporte privado ou público, uma vez que existem pontos de ônibus próximos ao
local e as vias adjacentes oferecem infraestrutura para tal.
Ademais, a arquitetura se relaciona com o entorno público através do pilotis
que se abre diretamente à rua e de alguns vazios de uso coletivo, estrategicamente
posicionados entre os volumes do prédio. Um anfiteatro, localizado na Rua dos
Estados, permite o uso para eventos do MAP, ao mesmo tempo que estimula a
apropriação pela população.
Projeto e Programa de Necessidades
A autoria do projeto do Anexo do MAP é atribuída à Horizontes Arquitetura e
Urbanismo (Gabriel Velloso da Rocha Pereira, Luiz Felipe de Farias e Marcelo
Palhares Santiago) e ao arquiteto Fernando Lara.
Figura 38 - Perspectiva renderizada do Anexo

Fonte: www.archdaily.com .br/br/794673/anexo -do-museu-de-arte- da-pampulhahorizontes- arquitetura- e-urbanismo

Devido ao terreno de dimensões limitadas e ao extenso programa de
necessidades, que previa: sala de exposição, laboratórios de pesquisa e
restauração, reservas técnicas para esculturas, pinturas e papeis (com previsão de
ampliação do acervo), centro de documentação, administração, oficinas de
montagem, foyer e espaços de apoio (cafeteria, loja, sanitários públicos e vestiário
de funcionários) - o projeto surge com uma série de restrições, como a imposição de
poucas aberturas (de forma a garantir proteção contra radiação solar, umidade e
controle de temperatura), direcionando a uma solução formal sólida e compacta.
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O Anexo conta com volumes prismáticos fechados, cuja unidade estética é
dada pelos brises da fachada frontal, que além da função compositiva, sombreiam
os grandes painéis de vedação e acabam auxiliando no controle da temperatura
interna do edifício.
Figura 39 - Volumetria do Anexo

Fonte: www.archdaily.com.br/br/794673/anexo-do-museu- de-arte-da-pampulhahorizontes-arquitetura-e-urbanismo

No total, o projeto conta com quatro pavimentos, que incluem áreas de uso
público e privado, acesso por dois níveis, um anfiteatro ao ar livre e um terraço,
localizado na cobertura do prédio, que poderá receber exposições e eventos,
aproveitando da privilegiada vista para a lagoa.
Funcionamento e Fluxos
O Anexo do MAP ainda não tem previsão para inauguração, mas já objetiva
incluir o museu no circuito das exposições internacionais por meio da infraestrutura
necessária que garanta as exigências das atividades dos grandes museus. Além
disso, o projeto intenciona, através de espaços de uso público e interação com o
entorno, a apropriação do edifício pela população local. Exposições, eventos,
apresentações artísticas, pesquisa e curadoria, são exemplos de atividades que
estão previstas para acontecer no anexo assim que sua construção seja concluída.
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Figura 40 - Sala de exposições

Fonte: www.archdaily.com.br/br/794673/anexo-do-museu-de-arte-da-pampulhahorizontes-arquitetura-e-urbanismo

Iluminação Natural e Artificial
Segundo os arquitetos do Anexo, a iluminação foi um elemento direcionador do
projeto. Como mencionado anterior, os brises foram usados na fachada frontal tanto
como elementos de composição estética quanto reguladores da entrada de iluminação
natural e temperatura interna do edifício, tendo em vista as específicas condições de luz,
umidade e calor necessárias para a conservação das obras de arte.
Figura 41 - Fachada frontal

Fonte: www.archdaily.com.br/br/794673/anexo-do-museu- de-arte-da-pampulhahorizontes-arquitetura-e-urbanismo
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Nos ambientes internos destinados à exposições e em especial aos espaços
de armazenagem do acervo, percebe-se que a iluminação natural é utilizada em
segundo plano, sua entrada é controlada através de elementos bloqueadores ou
acontece indiretamente por meio de aberturas laterais. Já em espaços como o Café,
o terraço e o anfiteatro, que naturalmente indicam um uso público/privado foram
pensados de maneira a aproveitar bastante da iluminação natural, uma vez que são
planejados eventos ao ar livre em seus ambientes.
Figura 42 - Perspectiva Renderizada do Café

Fonte: www.archdaily.com.br/br/794673/anexo-do-museu- de-arte-da-pampulhahorizontes-arquitetura-e-urbanismo
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Institute For Contemporary Art – Virginia Commonwealth University
História
Localizado em Richmond, capital da Virgínia, nos Estados Unidos, cidade
onde segundo Chris McVoy, membro do Steven Holl Architects, afirma que nos
últimos anos tem passado por momento de “novo pensamento” e “energia criativa”.
Localização, Acessos e Entorno
O futuro edifício, que por si mesmo já é considerado uma obra de arte, está
localizado em uma esquina estratégica entre a universidade e uma área central e
movimentada da cidade. Com um convidativo sensação de abertura, o edifício irá
formar uma porta de entrada para a Universidade, que liga a cidade de Richmond
para o campus.
Projeto e Programa de Necessidades
As obras do Instituto estão previstas para serem concluídas em 2017. Uma
das intenções de sua forma é remeter à geometria dos trilhos de uma antiga estação
de trem que existia no lugar.
A ideia é que seja um grande espaço para encontros, onde as pessoas
possam estar juntas. Com diferentes pontos de entradas, o edifício funcionará de
“portas abertas”, configurando-se um lugar não restrito a determinadas classes mas
democrático, onde qualquer pessoa desde que interessada ou curiosos sintam-se
“pertencer” àquele lugar. Além disso, o Instituto irá proporcionar um maior contato
entre arte e as crianças.
Funcionamento e Fluxos
Os espaços são flexíveis em todo o edifício e capaz de acomodar uma grande
variedade de exposições e performances.
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Figura 43 – Perspectiva renderizada externa

Fonte: www.stevenholl.com/projects/

Figura 44 – Institute for Contemporary Art - Zoneamento das galerias

Fonte: www.archdaily.com/229760/steven-holl-architects-unveils-vcu-institute-forcotemporary-art-at-meulensteen-gallery>.
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Iluminação Natural

Figura 45 – Institute for Contemporary Art - Aberturas zenitais

Fonte: www.archdaily.com/229760/steven-holl-architects-unveils-vcu-institutefor-cotemporary-art-at-meulensteen-gallery>.
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2.3 ESTUDOS PONTUAIS
Além das referências comentadas acima, outros dois projetos foram
relevantes para o desenvolvimento da proposta. Formalmente, o Complexo Cultural
Luz e espacialmente o Museu de Esculturas ao Ar Livre.
Complexo Cultural Luz – Herzog e De Meuron
O projeto é do escritório suíço e remete a um parque tropical, na região central da
capital paulista. Na figura abaixo pode-se perceber a disposição de alguns espaços sob
e sobre pilotis, abertos e integrados à natureza, que se conectam através de

“passarelas”, proporcionando permeabilidade visual e dinamicidade ao projeto, onde
as pessoas mesmo que distantes umas das outras se vêem.
Figura 46 - Complexo Cultural Luz

Fonte: http://production-a-1.arc.ht/

Museu de Escultura ao Ar Livre - Goiânia, GO
A proposta do projeto é valorizar a participação, criação e interação didática
inseridos em um contexto de natureza. O programa inclui grandes áreas livres e com
grama (figura 47), nas quais esculturas que podem ser de vários materiais como
bronze, alumínio, aço, ferro, madeira e cerâmica, se misturam à natureza.
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Figura 47 – Museu de Escultura ao Ar Livre

Fonte:www.goiania.ws/Museus/

No entorno imediato das áreas livres, está localizada uma pista para
caminhada, uma central de segurança voltada para a observação das áreas
externas e de circulação e a Biblioteca Municipal de Goiânia, na qual em sua
entrada, estão localizadas obras de arte em algumas paredes.
O que ainda precisa ser melhorado na área do projeto é que apesar das
várias fiações espalhadas em volta de algumas esculturas, e que podem atrapalhar
a circulação dos pedestres, apenas uma das várias estátuas é iluminada à noite.
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2.4

QUADRO COMPARATIVO
O quadro abaixo apresenta quais os principais aspectos relativos aos estudos

diretos, indiretos e pontuais foram considerados para a proposta do Centro Potiguar
de Arte Contemporânea, como meio para orientação de algumas decisões que foram
tomadas para sua elaboração.

Figura 48 – Quadro comparativo
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3. UNIVERSO DE ESTUDO
O universo de estudo deste trabalho é a cidade de Natal, capital do estado do
Rio Grande do Norte. Na busca de terrenos para comportar o equipamento a ser
proposto na cidade, foram considerados inicialmente o acesso, a visibilidade, o
entorno e as dimensões, objetivando escolher um local viável para as intenções
projetuais.
O terreno escolhido para a intervenção está localizado na zona administrativa
sul, bairro de Lagoa Nova (figura 49). De acordo com a Secretaria de Mobilidade
Urbana da cidade (SEMURB), o bairro apresenta uma população de 37.581
habitantes e ocupa uma área de 766,16 hectares.
Figura 49 – Universo de estudo

Fonte: LUCENA, 2014, adaptado pelo autor.

Mesmo estando localizado em uma região central e movimentada da capital
potiguar, entre as duas principais avenidas da cidade (Av. Sen. Salgado Filho e Av.
Prudente de Morais), o terreno tem um potencial ainda despercebido por muitas
pessoas, mesmo as que passam diariamente pelo local.
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4. CONDICIONANTES FÍSICO-AMBIENTAIS
4.1 ASPECTOS FÍSICOS
4.1.1 Localização, Acesso e Entorno
O terreno escolhido (em destaque na figura abaixo) está localizado na zona
administrativa sul, bairro de Lagoa Nova, nas proximidades de importantes locais na
cidade, como mostrado na figura 50.

Figura 50 – Terreno e entorno

Elaborado pelo autor, 2016.
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Figura 51 – Terreno visto desde o Centro Administrativo

Fonte: Google Earth, 2016.

4.1.2 Caracterização do Lote
O terreno pertence à empresa EIT Engenharia S/A e encontra-se atualmente
ocupado apenas por outdoors de publicidade mas, esporadicamente, recebe
equipamentos de entretenimento, como circos e parques de diversões, muito
provavelmente

devido

a

suas

dimensões

e

facilidade

de

acesso.

Com

aproximadamente 13.000 m², apresenta em sua parte posterior uma lagoa de
captação, que implicará na redução das dimensões da área devido à necessidade
de criação de uma Área de Preservação Permanente, de acordo com a resolução do
CONAMA nº 369.
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Figura 52 – Terreno para intervenção

Fonte: LUCENA, 2014, adaptado pelo autor.

4.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS
Na figura seguinte pode-se observar a incidência solar nas faces do terreno
ao longo do ano, através das cartas solares. Quanto à insolação, para clima quente
e úmido, o indicado é que as menores fachadas estejam voltadas nas direções leste
e oeste. Com relação à ventilação predominante na cidade, tem-se os ventos
provenientes vindos da direção sudeste.
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Figura 53 – Esquema de insolação no terreno

Fonte: LUCENA, 2014, adaptado pelo autor.
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5. CONDICIONANTES LEGAIS
5.1 PLANO DIRETOR DE NATAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 082, DE 21 DE
JUNHO DE 2007)
O Plano Diretor da Cidade do Natal é o instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano sustentável do Município, bem como de orientação do
desempenho dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do
espaço urbano.
Para o terreno em questão localizado no bairro de Lagoa Nova, o Plano
apresenta os seguintes itens:



Para o bairro de Lagoa Nova, que faz parte da Zona Adensável*, o coeficiente
de aproveitamento* máximo permitido é de 3,0.



No capítulo das prescrições urbanísticas adicionais, estabelece-se que a Taxa
de Ocupação* máxima permitida para edificações com até 2 pavimentos é de
80% e acima de 2 pavimentos é de acordo com a área resultante da aplicação
dos recuos previstos pelo Plano. A taxa de impermeabilização* máxima é de
80% e os recuos mínimos são obedecidos de acordo com o quadro abaixo:

Figura 54 - Recuos para o Município de Natal

Fonte: Plano Diretor de Natal, 2007
* Zona Adensável - onde as condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura e a
necessidade de diversificação de uso, possibilitem um adensamento maior do que aquele
correspondente aos parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento.
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*Coeficiente de aproveitamento - o índice que se obtém dividindo-se a área construída pela área do
lote.
*Taxa de ocupação – o índice que se obtém dividindo-se a área correspondente à projeção horizontal
da construção pela área total do lote ou gleba, não sendo considerada a projeção de beirais e
marquises.
*Taxa de impermeabilização – o índice que se obtém dividindo-se a área que não permite a infiltração
de água pluvial pela área total do lote.

5.2 CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DE MUNICÍPIO DE NATAL (LEI
COMPLEMENTAR 55/04)
No título III (Normas Específicas das Edificações) do Código de Obras e
Edificações do Município de Natal são instituídas as diretrizes gerais para a
construção de edificações no município de Natal.
Todo projeto deve prever áreas destinadas ao estacionamento ou à guarda de
veículos e, nos casos de edificações destinadas ao estacionamento ou à guarda de
veículos e, nos casos de edificações destinadas ao uso comercial ou industrial, além
de áreas de estacionamento devem destinar áreas para carga e descarga. A entrada
e saída de veículos devem ser projetadas para não criar ou agravar problema de
tráfego na via de acesso. A quantidade de vagas, necessárias para cada
empreendimento, é variável em função da hierarquização das vias e natureza do
uso, estabelecidas nos Anexos I e III desta Lei. Nos locais de uso coletivo, sejam
estes públicos ou privados, devem ser reservadas vagas para Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme estabelecido pela NBR específica, com
sinalização, rebaixamento de guias e localização adequada.
Toda calçada deve possuir faixa de, no mínimo, um metro e vinte centímetros
(1,20m) de largura, para circulação de pedestres, com piso contínuo sem ressaltes
ou depressões, antiderrapante, tátil, indicando limites e barreiras físicas.
Toda edificação deve ser projetada de acordo com a orientação dos pontos
cardeais, atendendo, sempre que possível, aos critérios mais favoráveis de
ventilação, iluminação e insolação.
Todos os logradouros públicos e edificações públicas ou privadas de uso
coletivo devem garantir o acesso, circulação e utilização por pessoas portadoras de
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, atendendo às conformidades

57

da NBR específica. Em locais destinados a reuniões ou aglomerações deve-se
reservar

assentos

para

portadores

de

necessidades

especiais,

conforme

recomendado pela ABNT.
De acordo com o Anexo I - Sistema Viário Principal, a BR - 101 se classifica
como sendo uma via Estrutural - Arterial I de penetração.
5.3 ABNT – NORMA BRASILEIRA Nº 9050/2015 – ACESSIBILIDADE A
EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS
A NBR 9050/2015 dispõe sobre critérios e parâmetros técnicos que devem
ser considerados no projeto de edificações, ambientes, mobiliário e espaços
urbanos. Visa adequar a construção a indivíduos com mobilidade reduzida ou
qualquer outro tipo de deficiência, permitindo utilizá-la de maneira segura e
autônoma.
Ao longo do projeto, diversos critérios normativos estabelecidos foram
utilizados.
5.4 CÓDIGO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Este Código tem como objetivo estabelecer critérios básicos indispensáveis à
segurança contra incêndio nas edificações de todo o Estado do Rio Grande do
Norte. Suas exigências visam garantir os meios necessários ao combate a incêndio,
evitar ou minimizar a propagação do fogo, facilitar as ações de socorro e assegurar a
evacuação segura dos ocupantes das edificações.
O empreendimento proposto é classificado, segundo o Código, como de
ocupação Comercial e Reunião Pública. Sendo assim, as exigências dos dispositivos
de proteção contra incêndio, para edificações classificadas nestas categorias, devem
ser atendidas de acordo com a área construída e altura da edificação.
Como ocupação comercial, as edificações com altura entre seis e quinze
metros e área construída superior a 750m², devem possuir prevenção fixa
(hidrantes), prevenção móvel (extintores de incêndio), chuveiros automáticos
(sprinkler) nas circulações e áreas comuns, iluminação de emergência, sinalização,
escada convencional e instalação de hidrante público.
Como ocupação de reunião pública, além das exigências supracitadas, a
edificação deverá possuir todas as peças de decoração confeccionadas em material
de fácil combustão e tratadas com proteção retardante à ação do calor; dispor de
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renovação de ar do ambiente através de ventilação natural; dispor de sistema de
iluminação de emergência com abertura no sentido de saída e destravamento por barra
anti-pânico. No caso de ambientes com mais de 100 lugares esses devem possuir, além
das aberturas normais de entrada, saídas de emergência com largura mínima de 2,20m,
acrescendo-se uma unidade de passagem 0,50m para excedentes de 100 pessoas.
Tendo a edificação mais de um pavimento esta deve possuir escadas com largura
mínima de 1,60m, para público de até 200 pessoas, acrescendo-se uma unidade de
passagem de 0,55m, para excedentes de 200 pessoas. No caso de existência de
cinemas, auditórios e demais locais onde as cadeiras estejam dispostas em fileiras e
colunas, os assentos obedecerão aos requisitos de distância mínima de 90cm de
encosto a encosto, número máximo de 15 assentos por fila e de 20 assentos por coluna,
distância mínima de 1,20m entre séries de assento, sem assentos junto à parede,
devendo-se distanciar-se desta de, no mínimo, 1,20m; deverá dispor de locais de espera
com área obedecendo a proporção de 12m² para público de 200 pessoas, acrescendose 2m² para excedentes de 100 pessoas. É obrigatória a utilização de rampa em
estabelecimento com lotação superior a 5000 pessoas, considerando a largura de 1,50m
para cada 1000 pessoas, não podendo ser a rampa de largura inferior a 3,0m; e por fim,
é obrigatória a utilização de guarda-corpo nas sacadas, rampas e escadas, em material
resistente, evitando-se quedas acidentais.
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6. CONDICIONANTES FUNCIONAIS
6.1 DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DO PÚBLICO ALVO
O Centro Potiguar de Arte Contemporânea será um empreendimento que
funcionará todos os dias da semana, como um local onde as manifestações
artísticas, produzidas a partir dos anos 80 até os dias atuais, sejam não apenas
expositivas mas englobe também funções didáticas e de reflexão sobre o mundo
atual através de questionamentos, experimentações e provocações, conectando
pessoas interessadas no universo da arte, de todas as idades e classes sociais. O
empreendimento será dividido em quatro segmentos: Administrativo, Comercial,
Cultural e Educacional.


Segmento Administrativo: Setor onde se encontram os espaços destinados

à administração dos demais setores, com salas para secretaria, curadoria,
departamentos, diretorias, artistas e instrutores, e reuniões, além de almoxarifado,
arquivo, copa e vestiários com cabines sanitárias e de banho. De acesso restrito à
funcionários, instrutores, artistas em exposição, assim como, a alunos e público
geral com horário marcado para atendimento.


Segmento Comercial: Setor formado pela loja, que venderá produtos
produzidos por artistas locais, nacionais ou internacionais, e pelos alunos da
instituição; um café; e um bistrô, especializado em uma gastronomia unida à arte,
tendência em alguns restaurantes internacionais que tem inspirado muitos
cozinheiros. Os três ambientes serão de acesso livre ao público geral.


Segmento Cultural: Constituído pelos espaços destinados exclusivamente às
manifestações artísticas que estarão presentes no Centro, como exposições,
apresentações, performances e instalações, além do laboratório de conservação e
restauro (uma sala que pode funcionar de forma totalmente restrita ou parcialmente
aberta, fazendo parte do circuito dos visitantes como mais um atrativo, através de
aberturas que possibilitem a visualização do que esteja sendo realizado
internamente). Os ambientes desse segmento são de acesso restrito ao público,
pagante ou não, que terá o acesso liberado somente após passar pela área de
bilheteria e guarda-volumes.


Segmento Educacional: Setor preenchido pelos espaços destinados à
leituras, lançamento de livros, palestras, exibição de filmes e documentários, oficinas
e cursos práticos ou teóricos relacionados à arte, como: desenho, fotografia, grafite,
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pintura, história da arte, restauro, quadrinhos, poesia, dentre outros. De acesso livre
ao público geral, mediante o controle através de inscrições prévias ou matrículas.

6.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO
A partir dos estudos de referência diretos e indiretos, nos estudos dos
condicionantes legais, na consulta de livros como o Neufert (2008) e nas intenções
projetuais comentadas no item anterior, foi possível a elaboração do programa de
necessidades e pré-dimensionamento exibidos no quadro a seguir:
Tabela de Programa de Necessidades e Pré-Dimensionamento
SEGMENTO

AMBIENTE
Recepção

ÁREA
(m²)
15

Secretaria

15

Curadoria

15

Sala de artistas e instrutores

45

Sala de reunião 01

24

Departamento pessoal

22

Departamento financeiro

12

Departamento técnico

18

Departamento museologia

30

Sala de reunião 02

12

Diretoria Cultural

30

Diretoria Administrativa

30

Diretoria Geral

30

ADMINISTRATIVO

Arquivo
9
Almoxarifado
10
Copa
25
Vestiário feminino
30
Vestiário masculino
30
Depósito de Material de
2
Limpeza
Total: 404 m²
Loja
50
Café
170

OBSERVAÇÕES
Capacidade máxima
de 6 pessoas
Capacidade máxima
de 3 pessoas
Capacidade máxima
de 4 pessoas
Capacidade máxima
de 14 pessoas
Capacidade máxima
De 10 pessoas
Capacidade máxima
de 3 pessoas
Capacidade máxima
de 3 pessoas
Capacidade máxima
de 4 pessoas
Capacidade máxima
de 10 pessoas
Capacidade máxima
de 10 pessoas
Capacidade máxima
de 7 pessoas
Capacidade máxima
de 6 pessoas
Capacidade máxima
de 6 pessoas
-

-
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COMERCIAL

CULTURAL

EDUCACIONAL

Bistrô
165
Depósito de Material de
2
Limpeza
Total: 387 m²
Foyer de entrada
180

Bilheteria
Guarda-volumes
Teatro “black box”

4
9
200

Galeria de Esculturas
Galeria de Design e
Artesanato
Galeria de Instalações 01
Galeria de Instalações 02
Galeria de Desenhos e
Pinturas
Galeria de Fotografias

330
280

Sala multimídia

95

-

Incluindo área livre para
organização
e
preparação
para
o
circuito.
Capacidade para
89
pessoas. Área incluindo
espaço de
camarim,
mezanino e
controle
técnico (40m²).
-

180
80
290

-

245

-

Recepção, Inspeção e
50
Documentação
Guarda de materiais
55
expográficos
Almoxarifado
25
Laboratório de conservação
35
e restauro
Central de segurança
35
Banheiros masculino e
25
feminino térreo
Banheiros masculino e
50
feminino 3º pavimento
Depósito
8
Depósito de Material de
6
Limpeza
Total: 2182 m²
Espaço leitura
330
Ateliê de artes 01
90
Ateliê de artes 02
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Auditório

150

Depósito de Material de
Limpeza

3

Sala técnica p/ controle
de luz e som com 7 m²
-

Capacidade p/ 18
alunos
Capacidade p/ 12
alunos
Capacidade p/ 79
pessoas sentadas
-
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Banheiros

50

-

Total: 693 m²
Carga e descarga
15
Gerador e subestação
25
Casa de gás
15
Casa de lixo
15
Total: 70 m²

OUTROS

-

TOTAL: 3736m²
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Área útil total: 3736 m²
Área construída total: 4857 m² (+30%)

De acordo com o Código de Obras do Município de Natal, especificamente no
Art.115, a quantidade de vagas necessárias para cada empreendimento é variável
em função da hierarquização das vias e da natureza do uso. A partir dessas
considerações, considerando apenas as áreas úteis, foi possível realizar o cálculo
apresentado no quadro a seguir:
Cálculo de vagas para estacionamento
Segmento

Empreendimento

Vagas por m²
(via arterial)

Área

Administrativo

Edifício para prestação
de serviços em geral
Comércio varejista em
geral
Restaurante

1 vaga / 35m³

300
m²
50m²

Loja
Bistrô e Café
Áreas de
exposições
Teatro Black
Box
Educacional

1 vaga / 50m²
1 vaga / 10m² de
área de público
1 vaga / 50m²

Pavilhão para feiras e
exposições
Local de reunião de
1 vaga / 30m²
público como teatros
Serviço de educação em
1 vaga / 40m²
geral, incluindo escola de
artes
TOTAL DE VAGAS: 76 vagas
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

135
m²
1475
m²
160
m²
640
m²

Número
de
Vagas
9
1
14
30
6
16
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7. DEFINIÇÃO DO PARTIDO E CONCEITO ARQUITETÔNICO
Considerando a discussão teórica abordada desde a parte inicial do trabalho,
a “LUZ” foi definida como o conceito arquitetônico do edifício a ser projetado. Nesse
sentido, além de considerá-la como fenômeno físico, fonte de claridade, que
proporciona visibilidade, a luz também passa a ser considerada sob o ponto de vista
de esclarecimento, inspiração, ideia e saber. Definiu-se então, características
principais que o projeto deveria ter:
- Integração: entre os ambientes internos e externos, através das possibilidades
visuais;
- interação: entre obras de arte, público, artistas e as áreas (internas e externas) do
edifício, de modo a favorecer as diversas trocas de experiências;
- Dinamicidade: de modo que haja boa visibilidade da luz natural, das obras de arte
e das pessoas;
A princípio, para a definição do partido arquitetônico, levou-se em
consideração a seguinte intenção: em um terreno urbano, localizado junto a uma via
de grande circulação, desenvolver um edifício cuja intenção principal é aproximar as
pessoas à arte. Sendo assim, as soluções escolhidas para utilizar no projeto foram:
- Uso de transparências;
- Flexibilidade espacial;
- Alturas variáveis de pé direito e guarda-corpos
- Pilotis;
- Proporcionar a percepção visual dos efeitos da iluminação através de aberturas
laterais e zenitais, utilizando formas e aberturas que permitam a entrada de luz
natural, considerando seus efeitos e a integração com o exterior
- Modulação estrutural de 1,20m x 1,20m
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7.1 EVOLUÇÃO FORMAL
Volumetricamente se definiu que a proposta seria composta por dois blocos
distintos: o primeiro destinado às galerias, com maiores áreas, vãos e alturas (a
direita na figura abaixo) e o segundo, correspondente aos setores mais
segmentados, como salas de oficinas e área administrativa, por exemplo (a
esquerda na figura abaixo).
Figura 55 – Esquema de zoneamento vertical

Elaborado pelo autor

Como ilustrado no croqui abaixo, a área central entre os dois blocos seria
espaços de transição não apenas de circulação mas também parte importante dos
percursos de visitação, onde as pessoas tivessem acesso livre.

Figura 56 – Esquema de evolução formal

Elaborado pelo autor

A partir da intenção de interligar os dois blocos e pensando a forma inicial
tridimensionalmente, surgiu a ideia de utilizar duas passarelas, uma mais baixa e
outra mais elevada, como mostra os esquemas abaixo.
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No entanto, quando aplicada ao real dimensionamento dos espaços, a
volumetria ficou com o aspecto “pesado”, não esteticamente atraente.
Figura 57 – Permeabilidade e circulações no edifício

Elaborado pelo autor
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Figura 58 - Esquema de circulações entre os dois blocos

Elaborado pelo autor

A intenção de utilizar os efeitos da luz natural também foi pensada:

Figura 59 – Esquemas de iluminação natural no edifício

Elaborado pelo autor
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8. MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO
8.1 IMPLANTAÇÃO
A disposição da implantação espacializa a intenção de convidar o público.
- Jardim de esculturas na área de proteção permanente;
- Áreas para manifestações artísticas ao ar livre;
- Acesso ao centro administrativo (futuro parque urbano);
- “Cinturão verde” – para proteção da poluição urbana;
No terreno, o edifício foi estrategicamente posicionado de acordo com a
trajetória solar, de forma que as maiores fachadas estão voltadas para o norte e para
o sul, enquanto que as menores fachadas, assim como, os espaços de menor
permanência, estão voltados para o leste e oeste.

8.2 A PROPOSTA ARQUITETÔNICA
A forma do projeto surge a partir da divisão do edifício em dois volumes
principais, interligados por duas passarelas que funcionam tanto como áreas de
circulação, quanto de apreciação do entorno, seja de obras de arte ou da paisagem
urbana e natural da cidade.
Destinou-se uma área aberta na região central entre os dois blocos, de modo
a permite a transição de pedestres de um lado para o outro no terreno, das margens
da BR – 101 para o jardim de esculturas, por exemplo, além de favorecer a
permeabilidade visual e de ventos.
De um lado encontra-se o bloco (a), com espaços amplos, passarelas
internas, mezaninos e que possuem variadas alturas de pés direito, uma vez que
são destinados majoritariamente às manifestações artísticas em seus variados tipos
e dimensões. É onde se encontram as áreas expositivas, setorizadas em seis
diferentes galerias, nas quais o visitante terá a possibilidade de adentrar em uma
visitação

integrada

ou

pontual.
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Ao chegar neste bloco, o visitante no primeiro momento estará no foyer de
entrada, uma área de acolhimento ao público, com pé direito triplo. Adentrando nos
espaços, passando pela bilheteria e guarda volumes, o visitante chega a área
destinada à organização e preparação para o circuito e às entradas tanto do teatro
black box, quanto da primeira galeria de obras de arte, especificamente, esculturas.
O teatro “black box”, pensado para apresentações de teatro, danças e
performances, tem 163.97m² e possui um palco retangular elevado e centralizado,
de 4.80 m x 5.40 m, de modo que os artistas possam ser observados por vários
ângulos. Tem capacidade para 89 pessoas sentadas, incluindo 2 lugares específicos
para portadores de necessidades especiais, além de áreas livres para pessoas em
pé. A ideia é que o espaço seja flexível, com poltronas móveis que possam ou não
estar no ambiente, assim como, fazer parte das apresentações. Além do palco
central, também há ambientes de apoio aos espetáculos, como o camarim 01, no
térreo e no mezanino, o camarim 02 que está ao lado da sala técnica (controle de luz
e som), que podem ser acessados através de uma escada retrátil.
A circulação vertical, localizada nas proximidades da fachada oeste, pode ser
realizada tanto através de escadas, quanto por elevadores. Nesta área também se
encontram os espaços antecedentes às galerias de exposições, que adquirem além
do papel de organizador da circulação museológica o de acesso aos espaços de
apoio (sala de recepção, inspeção e documentação; almoxarifado; banheiros
masculino e feminino e guarda de materiais expográficos), que estão sobrepostos
em diferentes pavimentos; além da escada enclausurada e elevador de emergência,
que asseguram a proteção dos visitantes, caso haja a necessidade de utilização da
saída de emergência.
Do outro lado encontra-se o bloco (b), que possui ambientes de áreas
menores, mais destinado às atividades educacionais, comerciais e administrativas.
No térreo encontra-se a área de leitura e o café na área de pilotis. No segundo
pavimento, além do auditório, estarão as salas de ateliê de arte, que poderão se
transformar em um espaço integrado, através da existência de portas pivotantes
retráteis articuladas, que possibilita diferentes formas de uso da sala. Parte da vedação
destas salas será de vidro, de modo que possa existir total transparência na
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visualização dos processos de difusão e elaboração da arte. Os trabalhos realizados
nesses ateliês poderão ser expostos nas áreas de circulação ao redor desses ateliês.

Na área administrativa, estão salas reservadas aos escritórios de trabalho e
atendimento, além de salas de reunião e arquivos
No quarto pavimento, ao lado da central de segurança, haverá o controle de
entrada e saída ao interior do edifício através de catracas com leitores digitais que
permitam o acesso apenas aos que tiverem pulseiras ou cartões com códigos de
liberação, adquiridos na bilheteria. O público visitante, ao término do circuito de
galerias, passando pelas catracas de segurança poderá:
a) através da passarela, que direciona para o outro bloco, seguir para o bistrô,
mirante e jardim no terraço, podendo retornar para o circuito de galerias, uma vez
que terão pulseiras ou cartões que liberem o acesso;
através dos elevadores:
b) continuar o circuito e seguir para o 1º pavimento, podendo visitar a área dos
ateliês de artes ou ir para alguma atividade a ser realizada no auditório;
c) retornar diretamente para os espaços externos localizados no térreo;
Dessa forma, o público geral que não tenha a pulseira ou cartão de acesso e
o interesse de ir para os espaços de galerias, mas queiram ir apenas para o bistrô,
mirante e jardim elevado, poderão através dos elevadores chegar ou sair desses
espaços de forma independente. Além disso, com esse sistema de controle de
segurança, os funcionários poderão transitar entre os dois blocos principais de forma
livre, uma vez que terão a permissão com códigos nos crachás, por exemplo.
Também vale considerar que a elevação do bloco B através do uso de pilotis,
permite a permeabilidade dos ventos vindos das direções leste e sul, que
conseguem chegar até a área central entre os dois blocos, contribuindo com a
sensação de conforto térmico aos que estiverem neste espaço.

8.3 ASPECTOS COMPLEMENTARES
8.3.1 Efeitos e estratégias de iluminação natural
As possibilidades formais e materiais trazidas pelas obras de arte
contemporâneas foram determinantes para a consideração de espaços com
diferentes níveis de luminância, uma vez que o nível de iluminação desejado em
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cada exposição é variável, de acordo com as especificidades de cada intenção
artística.
Foi pensando nisso que os espaços das galerias no edifício foram projetados
levando em consideração a iluminação proveniente dos raios solares, de forma que,
haverá galerias com três diferentes níveis de iluminação natural: consideravelmente
aberta (galeria de esculturas e galeria de design e artesanato), parcial (galeria de
instalações e galeria de desenhos e pinturas), totalmente fechada (galeria de
fotografias e sala multimídia).

8.3.2 Estrutura e Instalações
Tendo em vista que no projeto são previstos espaços pensados para
intervenções artísticas dos mais diversos formatos e dimensões, houve o interesse
pela utilização da estrutura metálica nas vigas e pilares do edifício, tecnologia que
confere aos arquitetos liberdade. Apesar da necessidade de proteções contra fogo
mais sofisticadas, este tipo de material apresenta baixo impacto ambiental,
proporciona facilidade de vencer grandes vãos e admite a execução de grandes
balanços; além de outras vantagens construtivas, como ser uma estrutura leve que
aceita grandes sobrecargas; apresentar facilidade na compatibilização com outros
sistemas e no uso de materiais complementares pré-fabricados, como painéis e
forros; permitir adaptações, reforços e ampliações com poucos transtornos e
menores custos; e garantir uma obra mais limpa e organizada.

Sistema Pilar, Viga e Laje
O pré-dimensionamento estrutural foi obtido principalmente através do método
dos gráficos, disponível no livro de Yoponan Rebello, “A Concepção Estrutural e a
Arquitetura”, no qual o autor apresenta graficamente uma superfície contida entre
duas linhas: a superior representa os valores máximos de pré-dimensionamento e a
inferior, os valores mínimos. Se a estrutura for pouco carregada, como as estruturas
de cobertura, usa-se o limite inferior, ou, na dúvida, a região intermediária. Quando a
estrutura é bastante carregada usamos o limite superior. (REBELLO, p.86).
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O pilar quando submetido a cargas verticais sofre apenas compressão
simples. Por ser um material que trabalha bem este esforço, considerou-se a
utilização do aço adequada na estrutura do edifício. De acordo com a figura abaixo,
pode-se definir um diâmetro da seção tubular a ser utilizada de 0,40m. No edifício
estão distribuídos, de acordo com a modulação pré-estabelecida de 1,20m,
totalmente ou parcialmente aparentes.
Figura 60 - Pré dimensionamento de pilar

Fonte: REBELLO, 2000, p. 112

A viga é um elemento estrutural que se caracteriza por transmitir cargas
verticais ao longo de um vão através de um eixo horizontal. De acordo com o gráfico
abaixo, definiu-se a altura das vigas de aço de alma (parte vertical) cheia como
sendo de 0,60m.
Figura 61 - Pré dimensionamento de vigas de alma cheia

Fonte: REBELLO, 2000, p.102

O sistema de laje escolhido é o steel deck, esquematizado na figura abaixo.
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Figura 62 – Sistema de Laje “steel deck”

8.3.3 Divisórias retráteis
A existência de divisórias retráteis permite o aumento da área e flexibilidade
de uso dos espaços, já que foram pensados para serem experenciados de inúmeras
maneiras.
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Figura 63 – Modelo de divisórias retráteis

8.3.4 Fachada Ventilada
Desenvolvidos em um padrão geométrico de 1,50 m por 1,50 m, os
elementos vazados utilizados na fachada lateral sul, trazem originalidade ao Centro
Potiguar de Arte Contemporânea. O seu conceito faz alusão às formas geométricas
presentes em composições de pinturas indígenas – marcadas pela forte presença
dos triângulos e pela descontração gerada pela aleatoriedade do uso das formas.
Além disso, aliado à cultura indígena e a realidade da cidade de Natal em
cultuar o Sol, os elementos vazados trazem a permeabilidade necessária a entrada
dos raios solares, proporcionando assim, conforto, insolação e efeitos de iluminação
natural dentro do edifício. A presença potiguar, a alusão à cultura indígena e a
história de Natal, e a sua fama de “cidade do Sol” foram inspirações constantes para
a definição dos conceitos referentes, não só às geometrias criadas, como também
ao nome proposto ao Centro de Arte Contemporânea.
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Figura 64 – Brainstorm elemento vazado

Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 65 – Evolução formal do elemento vazado

Elaborado pelo autor, 2016
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que os espaços presentes no Centro Potiguar de Arte
Contemporânea abrangem a diversidade artística contemporânea em suas várias
formas de manifestação. Foi possível compreender melhor a relação entre espaço,
arte e público e a importância de espaços onde seja possível uma maior
aproximação entre conteúdo e realidade, além de uma maior liberdade de
experimentações artísticas.
Ao término do trabalho, pode - se dizer que foi de enorme aprendizado
acadêmico e pessoal estudar a iluminação natural, aplicada à arquitetura de espaços
para arte, procurando evidenciar os benefícios da sua utilização, a exemplo da
qualidade de iluminação do ambiente, economia de energia e valorização estética do
espaço. Além disso, compreender as relações quanto ao aspecto comportamental
das pessoas e a influência que a luz possa vir a exercer sobre elas, é motivador para
futuros trabalhos, pesquisas e especializações.
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