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RESUMO
Em cidades litorâneas, como Natal, é característico que o mar se torne um elemento de atração
cotidiano, concentrando equipamentos de lazer e entretenimento. Aliado a isso, Natal tem retornado
a atrair eventos culturais destinados a um público diversificado, com o crescimento do interesse pelo
lazer noturno. No entanto, a cidade apresenta limitações neste tipo de equipamento, quanto a
aspectos formais, funcionais, de acessibilidade e de tratamento acústico. Assim, esta proposta,
inserida na área de conhecimento de projeto arquitetônico e conforto acústico, tem o objetivo de
desenvolver um anteprojeto de uma boate para a cidade de Natal, focando na permeabilidade visual
aliada às tecnologias de isolamento acústico. Para tanto, a elaboração do anteprojeto é embasada em
pesquisas bibliográficas e complementada com estudos de referência, os quais possibilitaram
determinar o programa de necessidades, as particularidades da função e as implicações da acústica
na forma, materialidade e função. Logo, após a compreensão das particularidades da tipologia do
empreendimento e com aplicação dos conceitos e tecnologias de conforto acústico, chega-se ao
desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico, propondo um ambiente que preserva a qualidade
acústica interna e do seu entorno, enquanto alcança expectativas formais de legibilidade visual.

Palavras-Chave: Boate; Lazer Noturno; Acústica Arquitetônica.

ABSTRACT
In coastal cities, as Natal, it is characteristic that the sea becomes an element of daily attraction,
concentrating leisure and entertainment equipment. Combined to that, Natal is returning to attract
cultural events destined to a diversified public, showing growth at the interest in nightlife. However,
the city is limited in this kind of establishment, in the formal, function, accessibility and acoustic
treatment aspects. Thus, this proposal, inserted in the area of knowledge of architectural design and
acoustic comfort, has the objective of developing a project for a nightclub at the city of Natal, focusing
on the visual permeability allied to acoustic technologies. Therefore, the preparation of the
preliminary project is based on bibliographical research and complemented with reference studies,
which made it possible to determine the program and particularities of the function, as much as the
implications of acoustics in form, materiality and function. Therefore, after understanding the
particularities met by the typology and applying the concepts and technologies of acoustic comfort,
it was possible to develop the architectural project of the nightclub, proposing an environment that
preserves the acoustic quality within and with its surroundings, while reaching formal expectations
of visual legibility.

Key Words: Nightclub; Nightlife; Acoustic Architecture.
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INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Norte é um polo turístico mundialmente conhecido pelas suas belezas naturais.
Seu clima e suas praias são considerados tesouro nacional. Juntamente com sua culinária típica,
proporcionam prazeres únicos, atraindo viajantes que movimentam o comércio e sendo um dos
pilares mais importantes da economia das suas cidades. Entre elas se destaca Natal, que recebe a
maior parte desse público, interessados principalmente pelos passeios turísticos, restaurantes e da
vida noturna. Onde podem conhecer mais os “nativos” e sobre a cultura local.
É característico em cidades litorâneas que o mar se torne um elemento de atração, não só para
turistas como para os moradores, atraindo olhares e usos cotidianos, concentrando equipamentos de
lazer e entretenimento próximos à costa, tanto para o uso direto de suas praias quanto para a
apreciação da paisagem. Apesar de Natal apresentar a maior parte de suas atividades de lazer
relacionadas aos elementos naturais da região, a cidade tem deixado a desejar nas opções de lazer
noturno orientadas para a Costa que apresentem boa infraestrutura, fazendo uso da visual e
estimulando a vivacidade das orlas.
Nos últimos anos, Natal tem retornado a atrair eventos culturais que atendem a um público
diversificado e local, com o crescimento do interesse pelo lazer noturno em bares, pubs e boates. Estes
espaços costumam ser edifícios reformados, apresentando muitas vezes limitações e/ou deficiências
quanto a aspectos funcionais, de acessibilidade e de tratamento acústico e ambiental, além de
carecerem também num aspecto formal que dê ao edifício legibilidade quanto a sua função. Podem
ser destacados como exemplo o “Galpão 29” e o “Ateliê Bar e Petiscaria”, há também locais como
“Pink Elephant” e “o Whiskritório”, que apresentam o devido tratamento acústico em edifícios
reformados para atender ao uso. Em toda cidade, o “Wood’s Bar”, antigamente conhecido como
“Pepper’s Hall”, é um dos únicos que apresenta características de uma edificação projetada para
atender à função de boate.
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Deste modo, este trabalho tem como objetivo geral a elaboração de um anteprojeto para uma
boate na praia de Ponta Negra que alie a permeabilidade visual com as técnicas de conforto acústico.
Pois, apesar da falta de infraestrutura e locais adequados ao passeio, sejam turistas ou cidadãos,
permanecem visitando com muita frequência a praia, denotando uma grande demanda e um forte
apelo da praia aos visitantes.
Os objetivos específicos, por sua vez, são: entender a evolução e as peculiaridades do tipo boate,
para que se definam as necessidades e diretrizes projetuais; dar legibilidade visual e formal ao edifício;
e, por fim, aplicar materiais e técnicas adequadas ao isolamento acústico, que permitam a
permeabilidade sem a perda do desempenho.
Devido a natura projetual do trabalho, foram aplicadas as metodologias de projeto de Elvan
Silva (2008) e Edson Mahfuz (1995), os quais serviram de complemento um ao outro. De acordo com
Silva (2008), o projeto é a representação da solução mais satisfatória para um problema, de tal
maneira que o projeto é visto como uma resolução, a definição desse problema é representado pela
inexistência do edifício, pelas definições dos conceitos envolvidos e os critérios a serem trabalhados.
Esta visão se complementa a de Mahfuz (1995, p.22) que tem no conceito e no partido a essência do
projeto, tratando o projeto como uma síntese entre o que é essencial e circunstancial:
(...) a progressão se dá por aproximação, começando com os dados objetivos,
modificados por uma imagem, o que leva a um todo conceitual, daí a um partido, e
trabalhando-se alternadamente nos planos material e conceitual, através de
constantes sínteses do essencial com o circunstancial, chega-se a um produto final,
um artefato construído, que não pode nunca ser conhecido na origem do processo.

O processo projetual é, portanto, um processo complexo que se movimenta entre subjetivo e
objetivo, uma vez que o projeto representa a materialização de um componente subjetivo, o conceito,
a partir de um repertório arquitetônico, que representa o componente objetivo do processo. De tal
forma que, de acordo com Mahfuz, existem três momentos no processo de projetar, o do conceito, o
do partido, e o projeto desenvolvido, o qual é a realização e materialização dos dois anteriores.
Sendo assim, o trabalho se apresenta em um processo de 5 etapas principais, contemplando:
referencial teórico, referencial empírico, análises das condicionantes, concepção e, por fim, proposta
final. No entanto, tais etapas se desenvolvem em um procedimento não linear, no qual se torna
necessário voltar a etapas anteriores mesmo quando em uma etapa mais avançada. Os processos
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adotados durante as etapas tomam como base os objetivos específicos, para que se alcance o objetivo
geral proposto de elaborar o anteprojeto de uma boate com permeabilidade visual.
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1

REFERENCIAL TEÓRICO
A primeira etapa do trabalho consiste na busca acerca do tema que será trabalhado que, neste

caso, consiste em uma pesquisa acerca da evolução arquitetônica do conceito de boate e no estudo
dos aspectos gerais do conforto acústico na arquitetura.
Para a primeira, a pesquisa contou com artigos na internet e entrevista semi-estruturada com o DJ
do District 21, Vitor Paes (2018, Apêndice A). Uma exposição, que teve início em março no “Vitra
Design Museum”, na Alemanha, foi essencial para a pesquisa, com o tema “Night Fever. Designing
Club Culture 1960 – Today” (Vitra Design Museum, s.d.), sendo responsável por uma maior
repercussão acerca do tema, que gerou boa parte do material utilizado para a compreensão da
evolução arquitetônica das boates.
Já para o estudo dos aspectos gerais da acústica arquitetônica, baseou-se em três livros principais,
apesar do destaque para Solon Valle (2009) com o “Manual Prático da Acústica”, contou-se também
Régio Paniago Carvalho (2010) com a “Acústica Arquitetônica” e com Léa de Souza, Manuela de
Almeida e Luís Bragança (2007), autores do “Bê-a-Bá da Acústica”. Estes forneceram a base para a
compreensão dos conceitos de acústica e os métodos e técnicas necessários para seu aprimoramento.
Contou-se ainda com artigos da internet, com destaque para a pesquisadora Cristiane Delfina.

1.1

A EVOLUÇÃO ARQUITETÔNICA DAS BOATES
Segundo Oscar Holland (2018), em artigo para a “CNN Style”, no sentido primário de local de

reunião noturno, onde é comum que se tenha a finalidade de ouvir música, dançar, beber e comer,
pode se dizer que as boates já existem desde o século XIX, com os salões, cabarés e bares noturnos.
Quando, a partir da entrada do século XX, que as casas noturnas se tornam um local de
entretenimentos diversos, entre eles dançarinas, músicos, mágicos e outros, elas se afastam do seu
sentido atual, porém, durante o desenvolvimento do jazz, a música se torna novamente o
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entretenimento exclusivo das casas noturnas, aproximando-as do que se tem atualmente. Este
configura o momento da transição e do verdadeiro surgimento do conceito das boates. Após a
Segunda Guerra Mundial, os jovens passam a ter uma nova sensação de liberdade, associada a uma
urgência por uma cultura própria que os integrassem, como foi dito por Jochen Eisenbrand, curador
da exposição “Night Fever. Designing Club Culture 1960 – Today”, para Oscar Holland (2018): "It really
went along with the emergence of an international youth culture, as young people needed a space to
congregate, (...)", traduzido para "isso realmente acompanhou o surgimento de uma cultura jovem
internacional, já que os jovens precisavam de um espaço para se reunir, (...)”, deixando claro a sua
crença de que o design das boates, desde seu surgimento no pós-guerra, é o reflexo da subcultura dos
jovens, manifestando as necessidades sócio-culturais através do tempo por meio da arquitetura.
Em 2015, o escritório de arquitetura britânico OMA, em 2015, foi responsável por projetar um
edifício para a boate “The Ministry of Sound”, famosa em Londres desde a década de 1990. Em um
artigo para a “Fast Co Design”, a escritora Diana Budds (2018) discorre sobre o desenvolvimento da
proposta do escritório britânico, no qual, para criar um espaço que se adequasse às necessidades
atuais da vida noturna, eles tomaram como base um estudo sobre a história das boates na Europa e
o seu declínio das últimas décadas como espaço de “vanguarda na experimentação social e criativa”,
termo utilizado pelo arquiteto Ippolito Pestellini Laparelli, um dos arquitetos responsáveis pelo
projeto.
Ainda em Budds (2018), ao estudarem a evolução da vida noturna, embora especificamente na
Europa, os arquitetos do OMA constataram o mesmo que se nota em todo Ocidente. Durante a
década de 1960 foi o início da experimentação arquitetônica nas boates, principalmente na Itália,
quando um grupo de arquitetos resolveu ignorar as barreiras existentes entre arquitetura, arte e
música. A pesquisadora em história do design, Catharine Rossi (2016) explica que este período foi
marcado por boates com espaços extremamente teatrais, aspirando por inovações na arquitetura e
se aproveitando das qualidades artísticas e plásticas que permeavam o conceito da discoteca. Eles iam
contra a teoria arquitetônica em vigor, o funcionalismo, conhecidos pelo movimento Radical Design,
que contava com arquitetos como o Superstudio e o Gruppo 9999. O auge foi tal que, Brennavan
Sritharan (2016), cita em seu artigo que, as boates seriam consideradas os playgrounds dos arquitetos,
sendo a década de 1970 a de maior ápice do aspecto sócio-cultural dos clubes noturnos, além de ser o
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momento em que as boates passaram a tocar discos, marcando o aspecto espacial com a cabine do dj
substituindo o palco, embora muitas tenham acomodado ambos.
Baseado em Sir Ernst Gombrich (1999), historiador de arte, é neste momento que o pósmodernismo começa a tomar forma como um movimento, a partir da década de 1970, firmando o
período da contra-cultura. O movimento tem início na arquitetura, ele afirma que as cidades se
encontravam em um estado de “supersimplificação” e explica “A decoração pode ser
reconhecidamente trivial e insípida, mas também pode propiciar-nos prazer, um prazer que os
“puritanos” do Movimento Moderno quiseram negar ao público” (p.619). Em trecho anterior a esse,
Gombrich (1999, p.613.) expressa seu pensamento acerca da situação da vida nos tempos do pósguerra com o seguinte:
Certamente, é fácil entender como as pessoas podem sentir-se ameaçadas pela
mecanização e a automação, pela superorganização e padronização de suas vidas,
e o insípido conformismo que tudo isso implica. A arte parece ser o único refúgio
onde a fantasia, a inconstância e as singularidades pessoais ainda são permitidas e
até apreciadas.

Assim, ainda baseado em Gombrich, o Movimento Pós-Moderno surge como uma necessidade da
vida nas cidades, e só se desenvolve na arquitetura, rompendo com o funcionalismo, mas logo se
harmoniza, no que Gombrich considera o período apenas como um “estado de espírito alterado”.
Criando um paralelo com a evolução das boates, baseado em Holland (2018), elas marcam um ponto
de ruptura na década de 1960, surgindo como arte para atender às necessidades de refúgio das
pessoas. Mas já na década de 1990, o espaço da boate perde a necessidade da teatralidade que se
tinha no período inicial, os quais envolveram principalmente a arquitetura e as artes, passando a ser
definido exclusivamente por duas questões, sua localização na cidade, podendo ocupar armazéns,
galpões ou espaços subterrâneos, enquanto a antiga preocupação com a teatralidade passou para a
música, que passou a receber todos os investimentos.
Assim, Sritharam (2016, s.p.) resume a colaboração anterior entre os autores, no qual o
enclausuramento da boate torna a experiência em algo místico, o fato de não saber o que vai
encontrar até que se adentre o recinto. Mas também a sensação de se estar em um cenário distinto
ao meio externo, uma realidade singular na qual se pode estar por um momento.
What’s interesting about discos is that they’re not viewed as obviously
architectural – they’re not historicised within a design context. Their exteriors are
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often done up in a way that conceals their identity from the outside, which makes
it an even more interesting experience when you go inside and all of a sudden
you’re confronted with this theatrical spectacle. There’s something about the
drama of subcultures and nightlife movements that, when architecture responds
to it, it makes for really exciting design.
O que é interessante sobre as discotecas é que elas não são vistas como
obviamente arquitetônicas - elas não são historicizadas dentro de um contexto do
design. Seu exterior é muitas vezes feitos de uma forma que esconde sua
identidade para o lado de fora, o que torna uma experiência ainda mais interessante
quando você entra e, de repente, você é confrontado com esse espetáculo teatral.
Há algo sobre o drama das subculturas e dos movimentos da vida noturna que,
quando a arquitetura responde, faz um design realmente empolgante. [tradução
de SRITHARAM, 2016, s.p.]

Nos anos seguintes, ainda baseado em Sritharam (2016), permanece o efeito surpresa da boate,
mas a experiência espacial é modificada, como pode ser observado no interior das duas boates
mostradas nas figuras que seguem. A partir de Holland (2018), a primeira fotografia é da boate Bamba
Issa, projetada pelo Grupo UFO na Itália, no ano de 1969 (Fig. 1), além de ser uma das pioneiras a ser
projetada dentro da vertente artística sócio-cultural do Radical Design italiano, esta boate foi uma das
mais marcantes de seu período, com uma forte caracterização teatral, chegando a apresentar três
momentos diferentes em seu design interno, um para cada ano de existência da boate. Apesar da
fotografia se assemelhar a um desenho, isto se dá pelo efeito da pintura dos camelos ao fundo.
Figura 1 - Bamba Issa projetada por Grupo UFO, 1969-1971

Fonte: ©Carlo Bachi. Oscar Holland, 2018.
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Na sequência, a segunda imagem abaixo representa o início de uma nova cultura de casas noturnas,
que encontrou na conexão entre a música e o ouvinte seu principal objetivo. Portanto, este novo estilo
de boates se aproxima fisicamente do seu público ocupando espaços de característica enclausurada e
“underground”, segundo Sritharam (2016). Assim, segundo Holland (2018), com a queda do muro de
Berlim em 1989, muitos edifícios foram abandonados e ocupados principalmente por usos associados
a subcultura. Assim surgiu a Tresor (Fig. 2), abaixo de uma loja de departamento.
Figura 2 - Tresor Berlin, 1991-2005

Fonte: ©Gustav Volker Heuss. Oscar Holland, 2018.

Ainda em Holland (2018), neste período da década de 1990 surgem cada vez mais espaços de casa
noturna subterrâneos, ou em armazéns antigos, e semelhantes a Tresor, em uma vertente na qual o
design é alcançado a partir da originalidade do ambiente pré-existente, com pouca ou nenhuma
alteração. No entanto, de acordo com Rossi (2016) na última década, esta percepção começou a mudar.
Um exemplo é a própria Tresor (Fig. 3) que, após intervenção governamental, teve seu antigo espaço
demolido e fez reuso de uma indústria, cuja monumentalidade manifesta o reinício de uma
preocupação com a qualidade teatral do espaço (BLACK BOX MUSIC, 2012 ).
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Figura 3 - Tresor Berlin, novas instalações a partir de 2007

Fonte: BLACK BOX MUSIC, 2012.

Ao mesmo tempo que aconteciam as mudanças no estilo do design das boates relatado
anteriormente, no início da década de 80, se iniciava a história das boates na Ilha de Menorca
(Espanha), conhecida pela sua cidade de Ibiza. Em 1979, segundo Privilege Ibiza (2018), surgiu uma
boate com uma proposta de teatralidade que se baseava em um espaço aberto e imerso em meio à
vegetação local da cidade de San Rafael, sob o nome de Ku Club (Fig. 4). Na década de 90, devido
mudanças na legislação da ilha espanhola, a boate ganha uma cobertura, mas ainda mantém a
característica de permeabilidade com o meio externo, livre de vedações e com um pé-direito elevado.
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Figura 4 - Ku Club, 1979-95

Fonte: Privilege Ibiza, 2018.

A Ku Club (Fig. 4) se tornaria a Privilege Ibiza em 1997 (Fig. 5). No entanto, ela surge como uma
boate fechada. Embora ainda mantendo seu conceito de visual e imersão na vegetação através de
vedações em vidro e terraços, como pode ser visto na figura 5, uma imagem atual da Privilege Ibiza.
Figura 5 - Privilege Ibiza

Fonte: Privilege Ibiza, 2018.
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Em entrevista concedida a autora, Vitor Paes (Ver Apêndice A), DJ do District 21, faz um relato
acerca das boates visitadas na Ilha de Menorca, em sua descrição, as boates apresentam uma
característica fechada, no que ele chama “estilo tradicional de boate”, mas apresentam o diferencial
de se encontrarem isoladas, e assim, conseguem ter uma área externa ampla e interessante. No caso
da Privilege, ele relatou grandes áreas externas cheias de vegetação, mas que o grande diferencial foi
a pista lounge que se encontra no topo da edificação, diferente da pista principal completamente
escura e enclausurada, ela permitia a apreciação da vista da ilha.
A partir do documentário “Space Ibiza: 27 years of Clubbing History”(2016), pode-se perceber que
esta característica de permeabilidade com os espaços externos costumava ser uma constante nas
décadas de 80 e 90 na Ilha de Menorca, as boates e festas “open-air”. A Space Ibiza, datada do ano
de 1986, por estar localizada na vizinhança do aeroporto, foi por muitos anos a única boate a
permanecer com espaço de “clubbing” aberto, se tornando famosa pela sua pista “Terraza”, a qual
criava a dicotomia ambiental com a pista enclausurada, tendo sido fechada nos últimos anos devido
o estreitamento da legislação.
Figura 6 - Space Ibiza na década de 90

Fonte: SPACE Ibiza, 2016, 0min21s.

Assim, foi observado uma evolução arquitetônico associada a cultura do período, mas também do
local. Principalmente a partir da década de 80, quando as circunstâncias temporais da época marcam
o desenvolvimento de dois estilos de boates: as boates urbanas, necessariamente enclausuradas e
que deixaram a preocupação com o espaço para focar na música, e; as boates com proposta “ open

air”, mais distantes dos centros urbanos, estas ainda buscavam causar impacto no público através de
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artifícios teatrais, os quais geralmente envolvia o meio externo. Por fim, um trecho traduzido de
Catharine Rossi (2016, s.p.), historiadora do design:
Nightclubs are a specific architectural typology, which was really only invented in
the 1960s: spaces designed for nocturnal revelry, often concealed in some way, and
made of artificial light and sound as much as bricks and mortar. The freedom that
the special type of space that the nightclub embodies has seen them become
platforms for experiments in multiple design disciplines.
Boates são uma tipologia arquitetônica específica, que na verdade só foi inventada
na década de 1960: espaços projetados para festas noturnas, muitas vezes ocultos
de alguma forma, feitos de luz e som artificiais tanto quanto eram de tijolos e
argamassa. A liberdade que o tipo especial de espaço que a boate incorpora as fez
se tornarem plataformas para experimentos em várias disciplinas de design.
[tradução de ROSSI, 2016, s.p.]
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1.2

ASPECTOS GERAIS DA ACÚSTICA ARQUITETÔNICA

Os estudos e experimentos em acústica já envolvem engenheiros, arquitetos, físicos, psicólogos e
músicos desde meados do século XX. Segundo artigo escrito por Cristiane Delfina (2013), o rápido
crescimento das cidades e suas implicações na vida urbana, com o excesso de sons e ruídos, deu ênfase
ao conceito de poluição sonora. Em nível mundial, apenas em 2006, a geração de ruídos no meio
urbano é considerada um fator de risco ambiental para a saúde pela Organização Mundial de Saúde.
Embora as primeiras preocupações urbanas tenham surgido com a Acoustical Society of America,
fundada em 1929 nos Estados Unidos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Acústica foi instituída em
1984, logo após o surgimento do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em 1982. Porém,
somente oito anos depois foi efetivado um programa de controle de produção e emissão de ruídos
prejudiciais à saúde das populações urbanas, o Programa Silêncio.
De acordo com o texto descritivo do Programa Silêncio, "a Resolução Conama nº 1,
de 08 de março de 1990, estabelece que a emissão de ruídos em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, não devem ser superiores às considerados aceitáveis pela
Norma NBR 10.151 (DELFINA, 2013, s.p.)

A NBR 10.151 corresponde a Avaliação de ruído em áreas habitadas visando o conforto da
comunidade (ABNT, 2000), ela limita o nível sonoro em decibéis (dB) que seria aceitável em
determinadas áreas e para determinadas atividades, estabelecendo limites mais baixos para o período
noturno.
Assim, o conforto ambiental acústico é exatamente esta preocupação existente quanto à condição
acústica de um local, seja ele externo ou interno a um edifício. Além das soluções de atenuação dos
níveis de ruído das fontes, as pesquisas no conforto acústico buscam melhorias da qualidade acústica
das edificações, através de novos materiais e técnicas.
A tipologia arquitetônica da boate tem como premissa inicial que ela seja atrelada a um estudo de
conforto acústico que gere um projeto de aprimoramento acústico para os recintos, uma vez que a
qualidade sonora é uma das principais necessidades da casa noturna como tipologia, já que seu maior
atrativo é a música. Da mesma forma, tem-se a necessidade de impedir que ela se torne uma fonte
de desagrado sonoro, ou seja, fonte de ruídos para seu entorno, sendo necessário controlar os fluxos
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de ruídos gerados pela música e pelo aglomerado de pessoas, mas também impedir a interferência
sonora externa.
Portanto, há duas vertentes com as quais se preocupar: o condicionamento acústico, preservando
a qualidade acústica ambiental interna, dando boas condições acústicas aos ambientes, e o isolamento
acústico, bloqueando a troca de ruídos entre os meios, preservando, principalmente, a qualidade
acústica externa ao espaço, impedindo os ruídos do edifício de chegarem ao meio externo, mas
também preservando a qualidade sonora dos recintos ao cortar a interferências entre eles.
Para a compreensão do funcionamento do condicionamento e isolamento acústico, é importante
entender a fonte sonora e seus aspectos fundamentais. Para tal, baseou-se nas informações
encontradas nas três principais referências, Carvalho (2010), Souza (2007) e Valle (2009). Assim, temse que, o som é uma vibração perceptível ao ouvido humano gerado pela fonte sonora, consistindo
em uma variação de pressão que se repete em uma determinada frequência, durante um determinado
período de tempo. Os sons são percebidos de formas variadas a partir de sua frequência, classificados
como: graves, de frequências baixas; médios, de frequências médias, e; agudos, de frequências altas.
Enquanto que a medição da potência de uma fonte é feita a partir da diferença de nível de pressão
sonora, medida em decibel (dB). Por fim, uma fonte sonora real, em um meio qualquer, não emite
ondas com a mesma intensidade em todas as direções, embora a intensidade mais elevada seja
sempre à frente do eixo central da fonte, a variação da intensidade que ocorre nas outras direções
depende da frequência da onda, se tornando mais direta quanto mais alta a frequência.
A função do condicionamento na acústica é tornar o ambiente sonoramente agradável, a partir do
controle do seu tamanho, tipo de uso e materiais das superfícies. Ao condicionar o comportamento
destes três aspectos citados, tem-se o controle dos quatro principais fenômenos acústicos: os retardos,
ecos, reverberação e o efeito das ondas estacionárias. Baseado em Valle (2009), o mais fundamental
destes fenômenos citados é a reverberação, que consiste na reflexão das ondas sonoras pelo
ambiente, causando a difusão sonora, que pode resultar em um som agradável ou na geração de
ruídos.
O tempo de duração das reflexões do som no ambiente é o conceito chamado de tempo de
reverberação, o termo é definido tecnicamente por Sollon do Valle (2009, p.94) como “o tempo em
segundos que a reverberação leva para que seu nível sonoro baixe de 60dB em relação ao nível no
momento inicial”, sendo especificado a partir das ondas em frequências médias, em torno de 500Hz.
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Assim, o tempo de reverberação deriva especificamente da reflexão das ondas sonoras nas superfícies,
a qual, por sua vez, depende da frequência da onda e da capacidade de absorção e difusão das
superfícies.
Figura 7 - Gráfico da permanência da onda sonora no ambiente

Fonte: VALLE, 2009.

A partir de Valle (2009) tem-se que o tempo de reverberação adequado é um conceito aplicado à
finalidade do ambiente, e que deve ser trabalhado relativamente às absorções das altas, médias e
baixas frequências, buscando o equilíbrio na reverberação que melhor se adeque ao uso proposto.
Assim, o condicionamento acústico tem como seu principal objetivo a adequação do tempo de
reverberação do recinto, de acordo com sua finalidade técnica, mas também a manutenção da
variação do nível sonoro entre a fonte e o receptor no ambiente, segundo Valle (2009) esta variação
deve ser de no máximo 10dB, entre o primeiro e o último receptor para que se possa garantir a
inteligibilidade do que está sendo anunciado.
Assim, a partir de Valle (2009), para a inteligibilidade do som no ambiente, deve-se ter uma
preocupação quanto ao equilíbrio entre a adequação do tempo de reverberação e a variação de nível
sonoro. Já que é convencional que se busque um tempo de reverberação baixo, o qual tende a ter
como consequência uma alta variação nos níveis sonoros, devido a utilização de materiais absorventes
no recinto que geram impacto sobre ambos.
Enquanto a finalidade do isolamento acústico em um edifício é, como já é prenunciado pelo termo,
tornar o ambiente isolado do meio externo, de tal forma que o som não entre ou saia do recinto. É
necessário, para isso, barrar os dois tipos de transmissão do som: o aéreo, que passa através de
qualquer passagem aberta, e; o estrutural, ou de impacto, que percorre os meios sólidos através das
vibrações.
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Para impossibilitar a passagem dos ruídos, a imposição fundamental é a vedação completa das
estruturas, com atenção para frestas, dutos e arestas, além da utilização de esquadrias acústicas nas
aberturas, as quais apresentam materiais e vedações especiais. Associado ao fechamento do volume,
devem ser estabelecidos os materiais e os métodos dessas vedações, os quais devem buscar a
atenuação da passagem do som, inclusive impedindo a perpetuação da sua vibração, buscando isolar
os elementos rígidos através de elementos considerados “elásticos”.
Sendo assim, entre estas duas preocupações que se deve ter em um projeto de isolamento acústico
de uma edificação, de acordo com Valle (2009), existem métodos de isolamento generalizado e
métodos de isolamento pontuais, que ao serem trabalhados em conjunto podem garantir um bom
resultado tanto no isolamento quanto no condicionamento acústico, o principal método consiste em
criar o efeito massa-mola-massa, que “consiste em gerarmos espaços vazios em seu interior, ou ainda
preenchidos com material absorvente acústico” (CARVALHO, 2010, p.54), ou seja, consiste em separar
os elementos mais rígidos que propagam as vibrações. Os materiais absorventes acústicos citados por
Carvalho (2010, p.55) “são necessariamente materiais macios, porosos ou fibrosos, que tem a
capacidade de absorver o som que neles incidem”, mantendo a onda sonora dentro do material,
refletindo ou vibrando internamente.
Para as paredes, foi compreendido através dos estudos dos principais autores, que as opções de
isolamento acústico fazem uso da absorção e dissipação da onda sonora, seja por excesso de massa,
ou por paredes duplas com espaçamento entre elas, embora em termos de eficiência e praticidade,
esta alcança níveis melhores de isolamento. Valle (2009) ressalta, porém, a importância da dissociação
da parede do restante da estrutura do edifício, através da fixação de elementos flexíveis absorventes,
gerando uma parede flutuante. Como forma de melhorar o desempenho da parede dupla, pode-se
ainda utilizar um preenchimento de isolamento acústico entre elas, tal como lã de vidro e rocha.
Para o piso, a principal estratégia de isolamento é o piso flutuante, em uma forma clássica do efeito
massa-mola-massa, segundo Valle (2009) tem-se uma elevação do piso quanto a laje, ou estrutura
existente, colocando-se um elemento de isolamento rígido, tal qual uma fibra ou borracha, sobre o
qual se apoia uma chapa, sobre a qual será colocado o piso (Fig. 8). Também neste caso é importante
dissociar o piso do contato com a parede através de um elemento flexível que dissipe a vibração do
som. Da mesma forma pode ser feita a laje flutuante, com a mesma função dissociativa do restante
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da estrutura, a partir de Valle (2009), separa-se a laje das vigas isolando-a com material absorvente
e tomando os devidos cuidados para que ela fique isolada também em suas laterais.
Figura 8 - Representação de parede e piso flutuante

Fonte: VALLE, 2009, p.177.

Com a dissociação das estruturas através do efeito massa-mola-massa, resta a preocupação com
a vedação das superfícies, de acordo com Valle (2009, p.180) “uma abertura de menos de 10% pode
deixar passar mais de 90% do som”. O que ressalta a importância do uso de esquadrias acústicas e
antecâmaras. As esquadrias acústicas se diferenciam das comuns devido o isolamento dos ruídos, o
pesquisador Valle (2009, p.203) destaca o que é necessário a uma esquadria acústica em: “aplicação
do princípio massa-mola-massa/barreiras de espessuras e ressonâncias diferentes/maior afastamento
possível/selagem perfeita”. No entanto, o fluxo de pessoas pode vir a gerar a abertura constante das
portas, se tornando importante fazer o uso de antecâmaras acústicas, ambientes de transição
planejados com a função de isolar o som, se interpondo entre ambientes ruidosos. Com um conceito
próximo ao de massa-mola-massa, o corredor é caracterizado como um elemento flexível que se
interpõe entre as aberturas.
Assim, ficam definidos os principais aspectos da acústica arquitetônica que vieram a embasar as
decisões tomadas durante a concepção do projeto arquitetônico da boate.
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2

ESTUDOS DE REFERÊNCIA
O estudo de referência tem grande importância no processo projetual, não apenas conhecer outros

edifícios, mas analisá-los funcional e formalmente. Durante os estudos, foram analisadas duas casas
noturnas da cidade de Natal através de visita e análise de material disponível na internet, estes se
caracterizam como os estudos diretos e foram realizados no Wood’s Bar Natal (Natal - RN) e Decky
Bar e Restaurante (Natal - RN), ambos estão localizados nas proximidades do lote proposto para o
projeto em questão. Como estudo de referência indireta, realizado através de material coletado, foram
analisadas a The Year Club (São Paulo - SP), a boate Privilège Juiz de Fora e o Warung Beach Club,
este último, apesar de uma análise limitada devido pouco material disponível, foi de grande utilidade
como referência arquitetônica no desenvolvimento da proposta. Para o qual foi feita análise de
fotografias e vídeos, contando também com os relatos coletados em entrevistas com os DJs do District

21 de Niterói (RJ), Pedro Campos (2018, Apêndice B) e Vitor Paes (2018, Apêndice A).

2.1

WOOD’S BAR NATAL

Localizado na cidade de Natal, no bairro de Ponta Negra, o edifício da casa noturna existe desde
2011, quando funcionava sob o nome de Pepper’s Hall, após sofrer uma reforma no ano de 2016, que
modificou seu layout interno para o atual, ela foi atrelada a franquia Wood’s Bar. Na imagem abaixo
tem-se a fotografia da fachada principal em uma noite de funcionamento, fica clara a característica
enclausurada da boate, portanto ela apresenta o estilo tradicional de casa noturna, segundo o qual
deve-se adentrar a boate para conhecer o que se passa internamente. No entanto, atualmente, na
calçada da boate tem-se delimitado uma área para fumantes, de acordo com Paes (ver Apêndice A),
esta estratégia permite que o visitante ou passante observe o movimento na boate, uma forma de
criar uma expectativa e se ter uma noção de como está o ambiente internamente antes de entrar.
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Figura 9 - Wood’s Bar Natal, fachada principal

Fonte: Agenda Natal, s.d.

Funcionalmente, esta boate apresenta um fluxo baseado em duas circulações principais, uma
voltada para o público, a qual é dividida em um acesso VIP e acesso comum, e a outra voltada para o
serviço, conforme pode ser visto na figura abaixo (Fig. 10). O seu programa é dividido em uma pista
de dança, a qual pode ser animada pelo palco ou pela cabine do DJ, uma área VIP, dois bares, sendo
um para área comum e outro para a área VIP, banheiros para o público, camarim/sala de reunião,
banheiros para os funcionários, sala da diretoria, sala de controle e administração, depósitos e casa de
lixo. O seu estacionamento se encontra a céu aberto em um terreno ao lado.
Figura 10 - Wood’s Bar Natal, planta baixa esquemática do pavimento superior

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.
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Durante a visita alguns pontos foram levantados como fundamentais em uma casa de show como
esta, tais como: haver uma circulação reservada para o artista, que o permita circular com privacidade;
a sala de reunião é um ambiente necessário e, de preferência, de aspecto informal, permitindo uma
abordagem mais descontraída; o estoque em depósito deve ser de pelo menos um evento a mais,
sendo ideal que aja estoque para dois eventos a mais, enquanto no bar deve ter o suficiente para mais
de um evento, mas sem exceder em muito esta quantia.

2.2

DECKY BAR E RESTAURANTE

Igualmente localizado no bairro de Ponta Negra, cidade de Natal, o Decky Bar é o resultado da
reforma de um edifício existente. O bar e restaurante se encontra na localização atual desde o ano de
2009, quando uma disputa judicial o forçou a sair de sua antiga localização. Sua proposta é de ser um
bar e restaurante que permite a apreciação da visual da praia através de um deck externo e ventilado,
mas apresenta também a função de boate, com uma pista de dança interna enclausurada. Sua fachada
principal, exibida na imagem abaixo (Fig. 11), apresenta bastante permeabilidade visual, assim, tanto
seu usuário tem acesso a visual do mar a frente, como o passante tem a visibilidade do que está
acontecendo nas áreas de bar e restaurante, uma vez que a área de boate é enclausurada.
Figura 11 - Decky Bar e Restaurante, fachada principal com destaque para os acessos

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.
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Seu fluxo de visitantes é concêntrico, de tal forma que se tem acesso aos seus três principais
espaços a partir de um ponto central. O acesso é único e não apresenta bilheteria ou caixa no acesso,
este se localiza na entrada para a pista. O programa conta com três áreas de mesas, um caixa, uma
pista com palco e mesas nas extremidades do ambiente, dois bares, sendo um deles interno à pista e
banheiros para o público. Na área destinada ao serviço e administração, o programa tem casa de lixo,
casa de gás, depósito, um escritório, banheiros para os funcionários, copa, despensa e cozinha. Entre
o serviço e a área de público existem dois acessos, um para o deck externo e outro à pista, o contato
com os bares se dá por meio de passadores, de tal forma que a circulação de serviços, materiais e
equipamentos se dá fora do horário de funcionamento ou em meio ao público.
Figura 12 - Decky Bar e Restaurante, planta baixa esquemática

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

2.3

THE YEAR CLUB

Casa noturna existente desde 2015 na cidade de São Paulo (SP), a “The Year Club” foi o resultado
de um projeto de reuso feito pelo arquiteto e designer Guto Requena (ARCHDAILY, 2016). Contando
com 800m², a boate é dividida em duas pistas de dança, sendo uma definida pela possibilidade de
função de pátio. Sua característica mais marcante como referência projetual é sua flexibilidade em
ambos as pistas. A principal, caracterizada por uma “gaiola” de LEDs, possibilita a reorganização da
cabine do DJ em um palco e a composição de layouts diferentes a partir de seis sofás móveis.
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Figura 13 - The Year Club, pista principal

Fonte: ©Fran Parente. ARCHDAILY, 2016.

Enquanto a pista secundária, apresenta um teto retrátil que possibilita sua utilização de diversas
formas, de pequenos shows a festas com temática sunset, ou apenas como espaço lounge.
Figura 14 - The Year Club, pista secundária

Fonte: ©Fran Parente. ARCHDAILY, 2016.

O seu programa é dividido em duas pistas de dança, três bares, uma área vip, camarim, banheiros,
chapelaria, caixas, cozinha, área técnica, área administrativa e depósito. Os quais se organizam de
forma contínua em fluxo linear, com uma única fachada de acesso, configuração que não permite
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acesso ou circulação única de serviço, os quais são feitos unicamente fora do horário de
funcionamento da boate. Em um núcleo entre os palcos estão localizados os banheiros e as áreas
técnicas, VIP e camarim, enquanto os bares são locados nas pontas. O pavimento superior não se
encontra acessível para P.N.E., havendo nele apenas a área administrativa, próximo ao acesso
principal, e camarote e camarim na porção mais central. Conforme diagramas abaixo (Fig. 15).
Figura 15 - The Year Club, planta baixa

Fonte: ARCHDAILY, 2016.
Nota: Editado pela autora.

2.4

PRIVILÈGE JUIZ DE FORA

A boate Privilège de Juiz de Fora (MG) está em funcionamento desde o ano de 1999, resultado de
um projeto de reuso em um antigo casarão (PRIVILÈGE Juiz de Fora, s.d.), a boate conta com dois
anexos que apresentam uma combinação de estrutura metálica e vidro, garantindo a permeabilidade
visual dos espaços com uso predominante do público, conforme está destacado na figura abaixo (Fig.
16).
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Figura 16 - Privilège Juiz de Fora, fachada principal com destaque para os anexos

Fonte: Privilège, s.d.
Nota: Editado pela autora.

A boate se divide em dois pavimentos, na figura abaixo, o diagrama elaborado pela autora a partir
de Natália Medeiros (2000), explicita a dinâmica funcional da boate no andar térreo. A pista é um
longo espaço que se inicia no anexo elíptico, a localização do DJ permite que o espaço delimitado pela
elipse se torne especialmente voltado para a dança, ao mesmo tempo que é favorecido por um pé
direito duplo e pela estrutura envidraçada que permite a visual da vegetação adjacente. Enquanto na
outra extremidade está localizada a circulação vertical, os banheiros e um sushi bar, concentrando
usos secundários mais distante do aglomerado de pessoas, enquanto o bar se encontra no meio.
Figura 17 - Privilège Juiz de Fora, diagrama sobre a dinâmica funcional

Fonte: Medeiros, 2000.
Nota: Elaborado pela autora.

Na parte superior, uma área lounge e o camarote no mezanino do anexo elíptico, mais uma vez
validando este ambiente como a pista principal. É interessante reparar na figura 18 abaixo, a cortina
que permite isolar a pista para eventos menores.
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Figura 18 - Privilège Juiz de Fora, anexo elíptico internamente

Fonte: Privilège, s.d.

2.5

WARUNG BEACH CLUB

A Warung Beach Club é considerada uma referência mundial em boate, ela está localizada em Itajaí
(SC), de frente para a Praia Brava, e foi inaugurada no ano de 2002, dedicada exclusivamente à música
eletrônica, a boate tem uma proposta arquitetônica que busca se assemelhar a arquitetura balinesa
(WARUNG Beach Club, s.d.). O complexo se divide em dois espaços principais destinados ao público,
sendo a pista do térreo chamada Garden, e a pista principal acima dela chamada Main Room, onde se
encontra a varanda e a abertura que podem ser vistas na imagem abaixo (Fig. 19), ambas as pistas
possuem camarotes e áreas lounge lateral à pista e à cabine do DJ.
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Figura 19 - Warung Beach Club, vista da fachada principal com o Main Room ao fundo

Fonte: WARUNG Beach Club, s.d.

De acordo com Vitor Paes (ver Apêndice A), a principal característica da Warung é sua
particularidade de tornar cada espaço e ambiente em experiência para o visitante, desde o momento
da chegada até a partida. Em sua descrição, ao passar pelo portal principal, já se inicia o caminho sobre
a passarela de madeira e nota-se a edificação chamada de Templo, é o início de uma experiência
mística baseada nas formas, nos materiais utilizados e na vegetação, a passarela tem cerca de 40m
de comprimento.
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Figura 20 - Warung Beach Club, diagrama funcional sobre fotografia

Fonte: WARUNG Beach Club, s.d.
Nota: Editado pela autora.

Paes relatou (ver Apêndice A) que o Main Room apresenta uma atmosfera mais excêntrica, escuro
internamente e com efeitos luminotécnicos excepcionais, além da abertura única ao fundo, a qual tem
vista para o mar, enquanto o Garden tem um clima mais exótico, apresentando uma área descoberta
e com permeabilidade visual para a vegetação.
Figura 21 - Warung Beach Club, nascer do sol no Main Room

Fonte: WARUNG Beach Club, s.d.
Nota: Editado pela autora.

39

3

CONDICIONANTES PROJETUAIS

3.1

CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA
A caracterização da proposta foi elaborada a partir da compreensão do tipo arquitetônico de

boate, a partir do estudo de sua evolução, como também a partir das entrevistas semi-estruturadas
conduzidas com profissionais da área.


Ser destinada ao público adulto com idade igual ou maior a 18 anos;



Proporcionar a possibilidade de mais de um evento simultâneo;



Possibilitar o funcionamento diurno e noturno;



Permitir a apreciação da paisagem externa;



Proporcionar atendimento VIP;



Apresentar espaços adequados para funcionários e profissionais;



Camarim em local privativo, possibilitando acesso exclusivo do artista;



Sala de reuniões informal e confortável;



Possibilitar servir alimento a partir de um local de apoio, sem a necessidade de local de preparo.

3.2

PROGRAMA e PRÉ-DIMENSIONAMENTO
Os estudos de referências, visitas a boates existentes na cidade de Natal e conversas com

funcionários, usuários de boates e profissionais da área, associado à definição da proposta, permitiram
a elaboração do programa de necessidades, ao qual se agregou também o pré-dimensionamento, que
permitiu ter-se uma base para o dimensionamento mínimo do lote para inserção do projeto. Assim,
foram definidos quatro setores funcionais: serviços, administração e, o que será chamado, público. E
quatro setores espaciais: serviços, administração, pista principal e área lounge.
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Considerando o público com número estimado de 400 pessoas, foi elaborado o seguinte
programa e pré-dimensionamento, resultando em 1.366m2:
Tabela 1 - Programa e Pré-dimensionamento
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Fonte: Acervo pessoal da autora, 2017.

3.3

ESCOLHA DO TERRENO

A partir da elaboração do programa de necessidades, o qual resultou em uma área estimada para
a boate de 1.366m2, foi possível elaborar uma série de critérios a serem considerados para a escolha
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do terreno. Observando não apenas o terreno, como também seu entorno, os acessos e a
inserção/relação com as zonas de entretenimento da cidade.
3.3.1

Critérios

A seleção do terreno foi condicionada a partir dos seguintes fatores:


Localização no município: devido a proposta de permeabilidade visual, a seleção do terreno se
limitou às áreas de orla marítima; além disso, sua localização quanto às zonas e às prescrições
urbanísticas, buscando áreas consolidadas quanto a função do entretenimento e turismo.



Infraestrutura urbana no entorno: foi observada a disponibilidade de infraestrutura urbana no
entorno do terreno, aspectos como a pavimentação das ruas, disponibilidade de rede elétrica,
rede de saneamento básico e rede de água, além da facilidade de acesso através das redes
viárias que conectam a cidade e que disponibilize transportes públicos e coletivos.



Dimensões: baseado no programa e pré-dimensionamento, a boate apresentará uma área útil
de cerca de 1.366m2.



Uso do solo no entorno construído: buscou-se minimizar os danos no meio urbano que
possam vir a ser causados pelo equipamento em questão, buscando áreas já consolidadas com
a presença de equipamentos de lazer, o que também se torna um método para se inserir em
meio ao público alvo.



Gabarito do solo no entorno construído: foi considerada a altura dos edifícios no entorno como
forma de garantir a visibilidade do edifício, seja ela do público inserido na boate para o meio
externo, como da legibilidade do próprio edifício em meio ao entorno.

3.3.2

Terreno Escolhido

Diante dos critérios considerados, o lote escolhido para o exercício de projeto está localizado na rua
Francisco Gurgel, conforme figura 22 abaixo, no bairro de Ponta Negra, pertencente a Região
Administrativa Sul da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte (Natal, 2007). Trata-se de um
lote com duas testadas, sendo uma delas a rua de localização e, a outra, o Calçadão da Praia de Ponta
Negra, em seu trecho de uso exclusivo peatonal. O acesso ao lote foi um fator significativo na escolha,
principalmente pela sua possibilidade de acesso direto à Orla de Ponta Negra, seguindo a diretriz de
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permeabilidade visual para o mar, além de permitir a vivacidade da orla por apresentar um uso
noturno que transmite segurança ao usuário da calçada.
Figura 22 - Terreno, localização

Fonte: Natal, 2004.
Nota: Elaborado pela autora, 2017.

O lote encontra-se atualmente sem uso aparente, com vegetação rasteira, arbustiva e coqueiros,
apresentando um desnível acentuado. Na sua face voltada para a Orla de Ponta Negra, o lote conta
ainda com uma área pública de calçada (Fig.23).
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Figura 23 - Terreno, visto a partir do Calçadão de Ponta Negra

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Quanto aos aspectos físicos, o terreno possui 3.630m2 e um desnível topográfico de 10m, suas
dimensões e curvas de nível podem ser visualizadas na figura 24. A topografia acentuada foi o maior
desafio do terreno escolhido, especialmente devido ao fato de que a área se encontra na Zona Especial
de Interesse Turístico 1 (ZET-1), a qual delimita um gabarito de 7,5m a partir de qualquer ponto do
terreno, tendo como referência a topografia original.
Figura 24 - Terreno, dimensões e desnível topográfico

Fonte: CAERN, 2005.
Nota: Elaborado pela autora, 2018.
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Uma das maiores preocupações quanto a escolha do terreno foi o seu entorno, tanto devido ao
abastecimento de vias e meios de transporte urbanos, quanto ao uso do solo predominante. A
proximidade com a av. Roberto Freire (Rodovia RN-063) foi de suma importância, via arterial I (Natal,
2004) a qual liga as praias do Sul e do Norte, além de se ligar à BR-101, a qual conecta as cidades da
Grande Natal. Assim, a avenida flui para toda a cidade, com conexão direta com outras vias arteriais
da cidade, contando com boa infraestrutura de meios de transporte urbano, tanto públicos quanto
privados, uma vez que a área tem forte apelo turístico dentro do contexto da cidade.
Assim, o bairro de Ponta Negra é conhecidamente marcado na cidade como um local para lazer e
entretenimento, sendo o provável detentor de maior parte do lazer noturno da cidade, em bares, pubs
e boates. No entanto, é também o provável detentor do maior número de hotéis, pousadas e afins.
Estas características foram vistas como atrativos da localização da boate, sendo o único impasse do
entorno o fato de que, com grande número de estabelecimentos de hospedagem, ele virá a exigir
muito mais do tratamento acústico da edificação. No mapa abaixo (Fig. 25) foram separados os locais
de hospedagem dos residenciais apenas em nível de esclarecimento, já que eles se encontram na
mesma categoria de residencial no que se trata das categorias de uso do solo urbano.
Figura 25 - Terreno, uso do solo do entorno

Fonte: CAERN, 2005.
Nota: Elaborado pela autora, 2017.
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A análise bioclimática do terreno é a base do processo projetual, pois as trajetórias do sol e os
ventos predominantes tornam possível a identificação dos primeiros zoneamentos, baseados no
potencial climático do terreno. No entanto, ao considerar a boate como um equipamento de uso
noturno, nota-se a importância desta análise para o viés da sustentabilidade do edifício, tornando-o
mais eficiente energeticamente. Embora, conforme foi apresentado nos capítulos anteriores, é
possível o uso diurno da boate, se aproveitando de espaços lounge, festas com temática sunset, entre
outros.
Natal está localizada na Zona Bioclimática 8 (Natal, 2007), a qual é caracterizada por um clima
quente e úmido, com abundância de radiação solar durante todo ano. Os ventos predominantes são
Sudeste, Leste e Sul, conforme carta dos ventos de Natal (Fig. 26), favorecendo neste aspecto a porção
sudeste do terreno que apresenta a visual para o Morro do Careca, monumento natural da praia de
Ponta Negra.
Figura 26 - Terreno, Rosa dos Ventos

Fonte: INPE-CRN, 2009.
Nota: Elaborado pela autora, 2017.
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Portanto, a porção noroeste do terreno é a mais desfavorecida, pois é marcada pelo sol do poente
e apresenta maior incidência solar durante o ano, embora seja durante os períodos com as
temperaturas mais baixas do ano (entre abril e outubro).
Figura 27 – Terreno, Carta Solar de Natal

Fonte: CAERN, 2005.
Nota: Elaborado pela autora, 2017.

3.4

CONDICIONANTES LEGAIS

i. Plano Diretor
Segundo o Plano Diretor da cidade (Natal, 2007) ela apresenta todo seu território em Zona Urbana,
disposto em três macrozonas: I - Zona de Adensamento Básico; II - Zona Adensável; e, III - Zona de
Proteção Ambiental. Dentro do macrozoneamento da cidade, existem ainda outras definições de
zonas de acordo com as características específicas de cada região. As Áreas Especiais são porções
delimitadas do território que apresentam destinação específica e/ou normas próprias de uso e
ocupação do solo.
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O bairro de Ponta Negra, no qual está localizado o terreno, se encontra dentro Zona de
Adensamento Básico, no entanto, o terreno é encontrado dentro da Zona Especial de Interesse
Turístico 1 (ZET-1) devido sua localização dentro da Área de Orla Marítima, a qual, mesmo passível de
adensamento, visa proteger o valor cênico e paisagístico, assegurando condições de bem-estar e
garantindo qualidade de vida e equilíbrio climático na cidade. Assim, será levada em consideração a
Lei Nº 3.607/87, que dispõe sobre o uso do solo e prescrições urbanísticas da ZET-1, segundo a qual
foi elaborada a tabela abaixo.
Tabela 2 - Prescrições urbanísticas da ZET-1

Fonte: NATAL, 2007.
Nota: Elaborado pela autora, 2017.

ii. Código de Obras de Natal
O Art. 108 do Código de obras (Natal, 2004) define que todo projeto deve prever áreas destinadas
ao estacionamento ou guarda de veículos, além de área de carga e descarga para uso comercial. Sendo
admitidas as dimensões mínimas de 2,40m de largura e 4,50m de comprimento para as vagas de
estacionamento. Visto que o terreno se encontra na Rua Francisco Gurgel, a qual, segundo o “Anexo
I - Sistema viário principal”, constitui uma via local; e, uma vez que a quantidade de vagas é definida
seguindo o “Anexo III - Relação das edificações que geram tráfego”, a edificação em questão deve
apresentar 1 vaga de estacionamento para cada 20m² de área de uso de público, classificada em
“Restaurante, salão de festas, boates, etc”, sendo exigência que o edifício apresente carga e descarga,
embarque e desembarque, e casa de lixo.
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Além disso, é instituído no Art. 125 (Natal, 2004) que locais de uso coletivo devem reservar vagas
às pessoas portadoras de deficiência física, conforme estabelecido na NBR específica e demais normas
da legislação em vigor.
Quanto a calçada e ao passeio, dispõem-se os Artigos 130 e 126, respectivamente. São exigidos
uma largura mínima de 2,50m para a calçada e faixa para circulação de pedestres de no mínimo 1,20m,
apresentando piso contínuo sem ressaltes ou depressões, antiderrapante, tátil, indicando limites e
barreiras físicas. Sua declividade deve ser paralela ao logradouro lindeiro, e a declividade transversal
deve apresentar variação de 1% a 3% em direção ao meio fio.

iii. Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte
O código (Natal, 1974) estabelece os critérios básicos e indispensáveis quanto à segurança contra
incêndio nas edificações do Rio Grande do Norte, definindo as exigências mínimas para as específicas
categorias, com a finalidade de facilitar as ações de socorro e assegurar a evacuação total e segura
dos ocupantes do edifício.
De acordo com o capítulo IV do código, o anteprojeto do tipo casa noturna se encontra na
classificação de ocupação “reunião pública”. Das exigências definidas, se aplicam ao anteprojeto
arquitetônico em questão as seguintes:


Dispor de renovação de ar ambiente através de ventilação natural;



Portas de saída de emergência devem ter aberturas no sentido de saída e destravamento por
barra anti-pânico;



Ambientes com mais de 100 lugares (assentos), devem dispor de saídas de emergência com
largura mínima de 2,20m, além das aberturas normais de entrada no ambiente, acrescentando
uma unidade de passagem (0,55m) para excedentes de 100 pessoas;



A escada deve apresentar largura mínima de 1,60m para público de até 200 pessoas,
acrescentando uma unidade de passagem (0,55m) para excedentes de 200 pessoas;



As áreas de espera devem apresentar a proporção de 12m² para público de 200 pessoas,
acrescentando 2m² para excedentes de 100 pessoas;



As sacadas, rampas e escadas devem contar com guarda-corpo em material resistente.
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Apenas a nível de esclarecimento, a rampa obrigatória se enquadra apenas em
estabelecimentos com lotação superior a 5000 pessoas, portanto, não se aplica.

3.5

CONDICIONANTES NORMATIVAS

i. NBR 9050 Norma de Acessibilidade
Esta é a norma responsável por estabelecer os critérios e parâmetros técnicos projetuais a serem
seguidos quanto às condições de acessibilidade do edifício, visando garantir a autonomia no uso dos
espaços propostos (ABNT, 2015). Dentre as exigências da norma, estes foram os principais aspectos
observados:


Todos os acessos à edificação devem ser acessíveis, tal qual como as rotas de interligação do
edifício, poupando apenas as áreas de uso restrito a pessoal autorizado;



Os desníveis de até 5mm dispensam qualquer tratamento especial, desníveis de 5mm a 20mm
devem apresentar inclinação máxima de 1:2 (50%);



É considerado rampa o piso com declividade acima de 5%, sua inclinação deve seguir as
exigências estabelecidas em tabela presente na própria norma, a qual pode ser vista na Figura
28;
Figura 28 - Dimensionamento de rampas

Fonte: NBR 9050, 2015.



Rotas de fuga que incorporam escadas de emergência devem prever área de resgate para
pessoas em cadeiras de rodas, a qual deve ser locada fora do fluxo principal de circulação e
conter o módulo de referência (Fig. 29) sinalizado, apresentando uma área de resgate para
cada pavimento;
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Figura 29 - Módulo de Referência para pessoa de cadeira de rodas

Fonte: NBR 9050, 2015.



Rampas e escadas devem apresentar a guia de balizamento com altura mínima de 5cm;



Ppara corredores de uso comum, a largura mínima é de 0,90m para extensão de até 4,00m,
de 1,20m para extensão de até 10m e 1,50m para extensão superior a 10m, para uso público a
largura mínima é de 1,50m;



5% das peças sanitárias devem se encontrar acessíveis, devendo ser previsto um sanitário
acessível para cada sexo devido a natureza de uso coletivo do edifício; além de ser
recomendado que a distância percorrida, de qualquer ponto da edificação, ao sanitário
acessível seja de até 50m, seu dimensionamento deve respeitar o giro de 360º e o espaço
para área de transferência para a bacia sanitária, conforme Figura 30.
Figura 30 - Área de transferência e manobra para uso da bacia sanitária

Fonte: NBR 9050, 2015.
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ii. NBR 10151 Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade
A NBR 10151 (ABNT, 2000) estabelece as condições para a avaliação do ruído em comunidades,
responsável pelos critérios e parâmetros técnicos para a avaliação do ruído e especificando os níveis
de critério de ruídos sonoros. A partir da análise do entorno do terreno, pode ser observado o Nível
de critério de avaliação NCA para a área externa de acordo com a figura 31, retirada da própria norma.
Assim, a área de entorno pode ser considerada “Área mista, predominantemente residencial”.
Figura 31 - Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)

Fonte: NBR 10151, 2000.

iii. NBR 9077 Saída de emergência em edifícios
Quanto a NBR 9077 (ABNT, 2001), diferente do código já comentado no subcapítulo anterior, a
norma não define uma dimensão mínima, mas sim estabelece um padrão de categorias e
classificações a ser seguido. Assim, a ocupação do edifício é “local de reunião pública”, classificado na
categoria F-5. Através de uma tabela de dados para o dimensionamento das saídas, definida na
própria norma, a população do edifício é de uma pessoa por 1m² de área, com exceção para as restritas,
nas quais se tem uma pessoa por 7m², nesta tabela também é definida a capacidade de 100 pessoas
por unidade de passagem (0,55m) em acessos, descargas e portas, e 75 pessoas por unidade de
passagem (0,55m) em escadas e rampas. Enquanto que para as distâncias máximas a serem
percorridas, o edifício é definido como edificação com resistência mediana ao fogo, para qual o
máximo de distância a ser percorrida com chuveiro automático é 35m para saída única e 45m para
mais de uma saída.
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4

CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

4.1

CONCEITO E PARTIDO
O processo de projeto inicia com uma imagem conceitual, que forma o princípio
básico em torno do qual o todo é organizado, então é possível desenvolver, dentro
dessa imagem, a extensão total da imaginação. (Mahfuz, 1995, p.18)

Difundido na linguagem informal do mundo todo a partir do fenômeno da globalização do século
XXI, o termo Savage é originalmente uma palavra da língua inglesa, que foi apropriado pelo repertório
das subculturas, inicialmente nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, durante o final do século XX. Em
sua tradução literal para o português, coletada no Cambridge Dictionary (s.d., s.p.), tem-se o termo
cognato “selvagem”. Seu uso legítimo, em ambas as línguas, é dado para definir quando algo é visto
como “feroz e violento”, embora também “próprio das selvas; (...) silvestre; bravo; (...) Diz-se do
homem ou do povo que vive sem mais noções sociais do que as que o instinto lhe sugere (...)”
(AURÉLIO, 2018).
Assim, procurou-se o sentido da palavra quando utilizado pela linguagem informal, sendo
encontrado no Urban Dictionary (s.d., s.p.) que a palavra savage é usada “quando alguém ou algo faz
algo escandalosamente legal ou hilariante que requer zero negatividade. Ser chamado isso lhe dá
respeito daqueles que lhe chamam” [traduzido de “when someone or something does something

outrageously cool or hilarious that requires zero to negative chill. Being called this gives you respect
from those who call you it” Urban dictionary, s.d., s.p.].
Ao cruzar os sentidos encontrados, tem-se que o termo em seu significado informal representa o
sentido original da palavra, porém considera suas características de ferocidade como algo excêntrico
e extraordinário.
Durante os estudos realizados acerca da história e evolução arquitetônica das boates, notou-se
uma crença sobre a razão para o surgimento do primeiro conceito de boate ser as subculturas
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(HOLLAND, 2018), não apenas a necessidade das pessoas de interação e divertimento, mas devido a
busca por uma fantasia. Em Rossi (2016), é comentada a excentricidade dos designs das primeiras
boates e a característica particular e privada que cada uma delas preservava, com a intenção de dar
ao visitante uma experiência marcante a partir da arquitetura e das artes, baseada em um contexto
sociocultural.
Assim, tem-se: uma palavra cujo significado formal remete à ferocidade e comportamento
instintivo; um termo com origem em uma subcultura, mas que ainda assim alcança seu significado à
níveis globais, e; um contexto histórico que tem como base uma necessidade humana de viver
experiências marcantes. Com esta concepção, foi adquirido desde o início do processo o conceito que
também dá nome à boate.
Da mesma forma, como partido arquitetônico, o conceito savage permitiu diferentes abordagens
complementares ao edifício. Uma delas mais natural, com característica que retomam o significado
oficial da palavra, para algo silvestre e “próprio das selvas” e, a outra, referente às subculturas.
Durante entrevista com o Dj Vitor Paes (ver Apêndice A), ele comenta que as boates mais
marcantes se tornaram aquelas que provocavam algum efeito, as que se propunham a criar uma
atmosfera ou sentimento, gerando no usuário uma sensação adicional, utilizando-se do termo “perda
da atmosfera teatral”, ele comenta que “este era o papel realizado pelos espaços cênicos nas boates,
gerar estímulos sensoriais, múltiplos estímulos, pra deixar impacto na memória dos visitantes”.
Assim, o conceito da Savage se propõe a trazer uma perspectiva sensorial aos espaços da boate, a
qual pode ser transmitida principalmente a partir de duas decisões projetuais, os longos corredores e
as aberturas. Os longos corredores de acesso se tornam uma característica de linearidade dentro do
partido, e um artifício para gerar impacto e expectativa ao público adentrando os espaços principais.
Já as aberturas, de características diferentes para o lounge e a pista, dão a cada espaço uma sensação
singular, e permitem a visual da praia e da vegetação densa escolhida para o jardim, a qual cumpre
dois papéis, ser barreira acústica natural e psicológica, ao impedir a visão dos edifícios adjacentes, mas
também a de produzir a atmosfera selvagem proposta no conceito.
Por fim, para o resultado do anteprojeto desenvolvido, Mahfuz (1995, p.21) deixa claro que “(...) as
diferentes conexões entre partido e partes materiais geram diferentes todos construídos. A maneira
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como as partes são desenvolvidas é de fundamental consequência para o produto final de qualquer
projeto, que é o artefato construído”.

4.2

EVOLUÇÃO DA PROPOSTA e SOLUÇÃO FORMAL
Projetar torna-se um esforço no sentido de encontrar uma maneira de traduzir
aquele ideal em forma física. As partes são totalmente subordinadas ao todo
conceitual e o objetivo do seu desenvolvimento é torná-lo concreto. [...] O partido
fixa a concepção básica de um projeto, a sua essência, em termos de organização
planimétrica e volumétrica, assim como suas possibilidades estruturais e de relação
com o contexto. (Mahfuz, 1995, p.20)

O maior desafio encontrado na elaboração deste projeto foi o lote de inserção, devido dois fatores:
sua localização dentro da Zona Especial Turística 1 (Natal, 2004) e sua topografia acentuada. A zona
na qual se encontra o terreno apresenta um limite na altura do gabarito da edificação em 7,5m, a partir
de qualquer ponto do terreno, tomando por base sua topografia original. Assim, a primeira premissa
considerada para o edifício foi de que apresentaria uma característica escalonada.
Figura 32 – Primeiros croquis elaborados

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

A partir dos conceito e partido arquitetônico, foram elaboradas diretrizes projetuais permanentes
durante toda trajetória da concepção do projeto. Assim, a primeira diretriz, baseada na característica
escalonada do edifício, foi a existência de um elemento conector rígido único que concentraria as
circulações verticais e horizontais, como um elo entre todas as partes. Como consequência, pensouse nas partes, separando-as por função, foram elaboradas as seguintes diretrizes: estacionamento
localizado próximo do acesso, portanto, na porção frontal do lote; os serviços necessitavam de
proximidade com o acesso, ao mesmo tempo que deveriam abastecer todo o edifício; se tomaria
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proveito do escalonamento para criar um terraço que permitisse a apreciação dos elementos naturais
do entorno.
Assim, tem-se que o núcleo rígido de conexão deve representar uma forte presença visual externa,
assim como é elemento marcante internamente, pois concentra os caminhos percorridos pelo usuário
na boate. Assim, ele se torna o elemento responsável pela criação da expectativa, sendo o principal
elemento visual quando observado da rua, mas também o elemento que se percorre para alcançar os
objetivos na boate. A sobreposição das pistas foi um elemento definido a partir da topografia, mas
também como forma de buscar aparentar dependência, destes elementos quanto ao volume conector.
De tal forma que, inicialmente se obteve o resultado abaixo, com o posicionamento dos volumes das
pistas em paralelo com o mar, voltados para a face Nordeste do lote.
Figura 33 –Evolução da volumetria - I

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Em uma seguinte configuração, pensou-se na redução do bloco de estacionamento, procurando
afundá-lo na topografia afim de transmitir maior impacto visual ao núcleo de conexão. O sentido do
bloco da pista lounge foi modificado, tornando sua frente direcionada para leste, desta forma, se
buscava também, um consequente direcionamento do terraço para o nascer do sol e a visual do Morro
do Careca, utilizando-os como elemento cênico. Assim alcançando as diretrizes de autenticidade e
contemplação da pista lounge e terraço lounge, respectivamente.
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Figura 34 – Evolução da volumetria - II

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Uma vez definidos os blocos e seus posicionamentos, foi o momento de colocar em prática as
diretrizes visuais da boate, abrindo as aberturas que trariam impacto ao contexto do volume. Assim,
a escada que direciona o usuário para os blocos inferiores se abre no volume de conexão, tornando-a
marcante na volumetria, assim como ela o é internamente devido sua importância na funcionalidade
do edifício. Ao sacar este elemento conector, criou-se também uma relação com a topografia do
terreno (linha demarcada no bloco na figura 34). A abertura da pista lounge foi pensada a partir da
característica de autenticidade proposta para o bloco, com a permeabilidade gerada por este elemento,
ele se integra ao terraço lounge, criando um misto entre ambos em suas características de
autenticidade e contemplação, conferindo ao terraço uma proximidade com o meio interno, ao mesmo
tempo que fazia o mesmo com a pista. O telhado foi outro elemento que garantiu esta característica,
aproximando-os como um único elemento. Enquanto a pista principal encontra-se parcialmente
enterrada (linha demarcada no bloco na figura 34), seu elemento de permeabilidade é então reduzido,
procurando o efeito de moldura para a vista externa, uma vez q a coloca em contato visual direto com
a vegetação do meio externo e o mar. Durante o nascer do sol, a entrada da luz, confere uma
característica interessante ao interior do bloco, gerando uma iluminação angulada, devido sua face
voltada para nordeste.
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Figura 35 – Evolução da volumetria - III

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

A decisão em manter uma menor abertura no pavimento inferior também se deu a partir da criação
de uma dicotomia entre os blocos de pista, diretriz que foi elaborada a partir dos estudos acerca da
evolução arquitetônica das boates, nos quais foi notável a tendência direcionando os designs das
boates no sentido de uma qualidade underground. Como pode ser notado nos relatos de Paes (2018,
Apêndice A), esta é uma contínua dicotomia presente nas boates. Assim, este bloco buscou assimilar
a introspecção necessária, tornando-o mais escuro e fechado, com a possibilidade de uma iluminação
mais intensa e diferenciada e, ainda assim, trazer o meio externo para dentro dele. De tal forma que
se cria uma dicotomia com o bloco acima, com contato direto com o meio externo, visual e físico,
através do terraço.
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5

MEMORIAL DESCRITIVO
Neste capítulo será feita uma compilação das decisões tomadas durante o processo projetual e

suas justificativas, tratando dos elementos de soluções gerais, dos métodos estruturais, das decisões
do conforto acústico, a definição das diretrizes paisagísticas e as soluções das instalações prediais.
Ao final, o projeto apresentou 5.125m2 de área construída, para 1.267m2 de área útil em um lote de
3.630m2.

5.1

SOLUÇÕES GERAIS
Nas soluções gerais serão justificadas as decisões tomadas quanto à funcionalidade e ao fluxo do

edifício.
Inicialmente, é necessário compreender o zoneamento, gerado a partir de um estudo do terreno,
considerando seus aspectos naturais e de entorno. Quanto aos aspectos naturais, o lote se encontra
privilegiado em sua porção nordeste (correspondente ao acesso pela Orla da Praia de Ponta Negra),
devido aos ventos predominantes, o sol do Leste e os elementos naturais de apreciação visual, tais
quais o mar e o Morro do Careca na porção mais a Leste, enquanto que a porção Oeste apresenta
maior insolação e faz uso do acesso principal ao lote (Rua Francisco Gurgel), uma vez que o outro
acesso é exclusivo peatonal. Também em aspectos naturais encontra-se a topografia, a qual se
apresenta mais acentuada nas porções Sul e Noroeste do lote, embora que, no sentido de um
zoneamento, ela se torna um desafio como um todo, uma vez que não é encontrada uma área que
apresente maior vantagem com relação a outra, pois, apesar da porção limítrofe com a Rua Francisco
Gurgel, que se encontra uniformizada com o nível da topográfico da rua, esta representa uma pequena
porcentagem de lote. Já quanto aos aspectos de entorno, tem-se, em ambos lotes lindeiros, duas
edificações de classificação residencial quanto ao uso do solo, o que é caracterizado como um desafio.
O resultado pode ser visualizado no zoneamento ilustrado abaixo (Fig. 36):
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Figura 36 – Zoneamento do lote

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Assim, sua implantação (Fig. 37) foi feita mais central ao lote, buscando se afastar de ambos
edifícios de uso residencial, no entanto, uma vez que a boate apresenta aberturas para o Leste,
buscou-se afastar o edifício da lateral Sudeste, solucionando a proximidade da lateral Noroeste com
paredes duplas sem aberturas, para suprimir a troca de ruídos sonoros. Quanto a topografia, localizou
o edifício o mais próximo do seu acesso principal, deixando um jardim extenso na sua fachada
Nordeste. De modo geral, a boate conta com uma fachada de acesso primário, a partir da rua Francisco
Gurgel, e uma secundária a partir da Orla da Praia de Ponta Negra, a qual será destinada sobretudo à
saída de emergência (setas em vermelho na figura 37).
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Figura 37 – Pavimento de cobertura e implantação

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Em se tratando do estacionamento, segundo o Plano Diretor (Natal, 2004), um edifício destinado
ao uso de boate necessita de 1 vaga de estacionamento a cada 20m2, a partir disso, foram contadas
46 vagas de estacionamento destinadas ao público. Enquanto para o bloco administrativo, é definido
1 vaga para cada 60m2, resultando em 6 vagas.
Assim, foi decidido por 7 vagas de acesso direto do público na superfície (Fig. 36), contando com
vagas para cadeirante e idoso, com 42 vagas de acesso exclusivo de pessoal autorizado no subsolo do
edifício, para o qual deverá ser oferecido o serviço de manobrista. As 3 vagas referentes ao uso
administrativo foram colocadas em superfície, próxima a entrada de serviços, embora sejam passíveis
de bloqueio pela carga e descarga de serviços, isto não foi caracterizado como um problema. Além
disso, os subsolos do estacionamento foram trabalhados em níveis diferenciados dos outros blocos
da boate. Estas decisões se basearam em:


A topografia acentuada do terreno impedia, a não ser a partir de uma planificação do lote, um
estacionamento completamente na superfície do lote;



Em boates, o acesso do público deve sempre se dar através das salas de caixa, devido a
necessidade de controle de entrada, para o qual escolheu-se não apresentar um terceiro
acesso através do estacionamento;
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As vagas administrativas na superfície facilitam o acesso diário, enquanto mantém a
característica de reserva deste espaço;



O estacionamento está localizado na porção frontal do lote, a qual apresenta maior nível
topográfico, assim, sua menor altura de pé-direito significou um menor aprofundamento da
terra;



A altura menor dos pavimentos de garagem significou rampas menores, diminuindo o espaço
utilizado e, portanto, a impermeabilização do solo, uma vez que se tem como diretriz a
existência de uma vegetação significativa no terreno;



A insignificância de um pé-direito elevado nos pavimentos de estacionamento, característica
imprescindível a um espaço interno de boate. Esta mesma diferenciação não aconteceu no
bloco administrativo devido à necessidade de ligação prática, para a passagem de serviços e
materiais, existente entre este bloco e o de acesso público.

Na imagem abaixo (Fig. 38), pode-se perceber a diferenciação feita nas alturas do pé-direito do
estacionamento em relação ao edifício, além de que, permite uma visualização do desnível topográfico
e como este pôde ser solucionado através do escalonamento do edifício.
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Figura 38 – Cortes

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Desta forma, no diagrama abaixo podem ser notadas as vagas de estacionamento do pavimento
térreo, os acessos do estacionamento no subsolo constam no diagrama como circulação vertical.
Neste pavimento, o bloco de serviço apresenta um ambiente com uso dedicado ao público, o caixa
principal, e os espaços que necessitam maior proximidade do acesso, tal qual a recepção, a sala de
controle e a sala de administração. Os fluxos apresentam uma característica linear, seja ele de serviço
ou social, este pavimento dá acesso aos pavimentos principais da boate a partir da escada principal e
do elevador social, já a circulação vertical do bloco de serviço se encontra concentrada em um mesmo
ponto, apresentando um elevador de serviço e uma escada.
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Figura 39 – Pavimento térreo, funcionalidade e fluxograma

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Já no pavimento inferior 1 o estacionamento apresenta poucas vagas afim de facilitar seu fluxo, o
qual adota uma característica de passagem neste pavimento, localizando as vagas em proximidade
com as rampas de acesso e contando com um acesso de serviço para o interior do edifício a partir da
garagem, permitindo um acesso prático do manobrista. Neste pavimento o bloco de serviços conta
com um espaço de enfermaria destinado ao público, apresentando a maior parte dos espaços
administrativos, contando com espaço destinado aos funcionários e a sala de diretoria/reunião, junção
foi feita devido a característica das atividades a se desenvolverem nestes espaços. No hall deste
pavimento se dá o principal acesso às antecâmaras de ambas as pistas, é interessante ressaltar que a
pista deste andar, a “Chill Room”, por apresentar níveis sonoros menores não necessitaria da
antecâmara, no entanto, para efeito de criação de expectativa e estética escolheu-se utilizar a
antecâmara como acesso, uma vez que assim se permite que o hall se apresente acusticamente
isolado de ambas as pistas, trazendo uma experiência semelhante para o visitante.
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Figura 40 – Pavimento inferior 1, funcionalidade e fluxograma

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Dando um destaque para a pista e o terraço pode-se perceber a definição do layout. Com o acesso
a partir da antecâmara e uma saída de emergência, a “Chill Room” dá acesso ao terraço através de 4
portas acústicas com sistema de abertura vai-e-vem, que abre para ambos os lados. No terraço, um
mobiliário serve de barreira para o espelho d’água, apresentando a possibilidade de ser retirado caso
necessário. No “Chill Room” o bar se encontra próximo da entrada e apresenta conexão com o bloco
de serviços através da cozinha de apoio, a qual não apresenta função de preparo, mas permite servir
alimentos prontos, ou quase prontos, no local; o palco de dimensões longitudinais, está voltado para
o meio externo, logo a sua direita se encontra a área VIP, por trás do palco uma parede permite a
criação de um pequeno hall de acesso aos sanitários com assentos.
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Figura 41 – Layout do “Chill Room” e terraço

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Uma vez já explicitado o motivo da divisão do pavimento inferior 2 em A e B, no pavimento inferior
2A tem-se o estacionamento, os reservatórios inferiores de água e a casa de gerador, apresentando
um acesso direto ao bloco de serviços e à antecâmara que dá acesso ao palco da pista “Savage Room”
no pavimento inferior 2B.
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Figura 42 – Pavimento inferior 2A, funcionalidade e fluxograma

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

O pavimento inferior 2B apresenta vantagens devido ao estacionamento no pavimento inf. 2A,
assim ele concentra os depósitos e o camarim, pois permite que o veículo seja estacionado próximo,
facilitando a movimentação de equipamentos e pessoal. Quanto a pista, neste andar está localizada a
“Savage Room”, a qual apresenta característica enclausurada e maior intensidade sonora, assim, essa
pista conta com três antecâmaras, sendo uma destinada aos serviços, lateral ao palco, e as outras
duas de acesso social, as quais, uma é de acesso vertical a partir do hall do pavimento inferior 1, e a
outra a partir do hall do próprio andar, o qual pode ser alcançado através do elevador, do bloco de
serviços ou pela própria antecâmara.
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Figura 43 – Pavimento inferior 2B, funcionalidade e fluxograma

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Assim, observando o layout da “Savage Room” tem-se os três acessos por antecâmaras e a saída
de emergência na porção mais a norte do ambiente. O bar se encontra em proximidade com os acessos
sociais, escolheu-se colocar os sanitários e o bar na porção mais oposta ao palco, uma vez que é usual
que mais próximo do palco tenha maior concentração de pessoas, ao mesmo tempo que o bar também
gera um pequeno aglomerado de pessoas na sua imediação. A área VIP se encontra no mesmo nível
do palco, no painel que a separa do corredor com rampa, uma porta embutida permite o acesso de
P.N.E., esta rampa também permite o acesso a antecâmara de serviço.
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Figura 44 – Layout do “Savage Room”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

5.2

ESTRUTURA

Para compreender a definição da estrutura deste projeto, deve se compreender dois aspectos:


O edifício foi projetado a partir de volumes distintos, o que resultou em soluções estruturais
igualmente distintas;



O lote está localizado de frente para um elemento natural, portanto se tornou primordial que
escolhas se baseassem em uma obra sustentável, com menor geração de resíduos e com um
canteiro de obras limpo.

A proposta arquitetônica do edifício se baseou em um único elemento rígido conector portante das
circulações principais, horizontal e verticalmente. Assim, sua estrutura se baseia em duas paredes de
concreto armado contraventadas pelas vigas, havendo de excepcional apenas uma escada que se
exterioriza da estrutura, causando uma ruptura no núcleo rígido.
Devido a topografia acentuada do terreno escolhido, fica clara a necessidade de contenção para os
subsolos e áreas enterradas, para os quais foi escolhido o sistema de cortina de concreto, a qual se
utiliza da associação de perfis metálicos com placas pré-moldadas de concreto (Figura 37). Conforme
Luciana Tamaki (2010), este sistema consiste na cravação dos perfis metálicos simultânea à escavação
e montagem dos painéis treliçados de concreto armado. Sua utilização garante agilidade ao processo,
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pois dispensa a concretagem de uma cortina moldada in loco, além de resultar em uma espessura final
de apenas 15cm. Esta eficiência garante uma obra mais limpa e sustentável.
Figura 45 - Parede de contenção com perfis metálicos e placas pré-moldadas de concreto

Fonte: TAMAKI, 2010.

De acordo com Tamaki, 2010, as desvantagens desse sistema estão na vibração e ruído causados
pela cravação dos perfis metálicos e na sua menor rigidez, com relação a outros tipos de contenção.
Assim, pensando nestes obstáculos foram encontradas as seguintes soluções: distância de 15cm entre
os perfis e a divisa do lote, para que as edificações ao redor não corram risco de deformações, e;
contraventamento da estrutura a partir do sistema estrutural de suporte da laje do estacionamento,
local que receberá as paredes de contenção. O dimensionamento da estrutura, exibido no detalhe
abaixo (Figura 38), foi feito baseado em Tamaki (2010), utilizando-se de perfis de 9mm de espessura,
com base igual altura de 168mm, locados a cada 2m, enquanto os painéis treliçados de concreto
apresentam 150mm de espessura total, sendo 90mm de espaçamento para as treliças, o qual será
preenchido com concreto fluido.
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Figura 46 - Detalhe da cortina pré-moldada proposta

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

A utilização do sistema misto de aço e concreto para os volumes principais do edifício foi baseada
principalmente na menor geração de resíduos, segundo Gerson Alva (2000), contribuindo para uma
obra sustentável e limpa. Além disto, este sistema apresenta como vantagem também a redução do
prazo da obra em até 40%, que permite a antecipação do ganho sobre o investimento realizado, a
redução do potencial de acidentes e riscos trabalhistas e, uma logística otimizada com menor canteiro
de obra, uma vez que a maior parte dos elementos é produzido fora.
Neste caso, a partir de Alva (2000), será utilizada uma laje mista com fôrma em aço, a steel deck
(Figura 39), a qual consiste em um sistema de chapas de aço perfiladas que atuam como fôrma e
armadura positiva do concreto, se tornando parte da estrutura. Uma vez que sua combinação mais
satisfatória é com estrutura metálica, serão utilizadas vigas e pilares metálicos. Assim, as lajes e as
vigas são ligadas através de conectores chamados stud bolt, os quais evitam o escorregamento e o
descolamento entre os materiais ao absorverem as tensões de cisalhamento na sua interface.
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Figura 47 -Steel Deck, Sistema estrutural de laje mista com fôrma em aço

Fonte: Portal Met@lica, 2018.

As estruturas dos pavimentos abaixo do nível da rua foram pensadas individualmente, a partir de
uma fundação em concreto, o pavimento mais abaixo se ergue com pilares metálicos sustentando a
laje steel deck que dá o piso do pavimento acima. Neste, a estrutura se ergue com mais leveza,
sustentando apenas a cobertura, portanto, sua carga é unicamente o peso próprio, o qual se
descarrega na estrutura do andar abaixo.
Para o pré-dimensionamento da estrutura, os cálculos das vigas baseou-se em Vasconcellos (2012),
segundo o qual, para as estruturas mistas de aço-concreto, as alturas das vigas correspondem ao vão
dividido por 30. Para as vigas em balanço referentes à cobertura, devido ao fato de ser unicamente o
peso próprio da estrutura, baseou-se em Alva (2000) para a utilização da extensão do vão dividido
por 25. Assim, deu-se origem a tabela a seguir.
Tabela 3 - Resultado do pré-dimensionamento das alturas das vigas metálicas

Vigas principais

Pavimento Inferior

Cobertura

36cm

33,5cm

16cm

16cm*
27,5cm

Vigas Secundárias

21,6cm

*vigas em balanço

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

14,5cm
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Como solução estrutural do bloco de administração e serviços, optou-se pelo sistema de alvenaria
estrutural e laje pré-moldada, devido a modulação deste bloco e sua conexão direta com dois núcleos
rígidos, sendo um deles a caixa de elevadores interna ao bloco e o núcleo rígido do volume conector.
Para concluir, no diagrama a seguir foram especificadas as diferentes soluções estruturais adotadas
no projeto, conforme já foi descrito neste tópico em questão.
Figura 48 -Diagrama das soluções estruturais adotadas

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

5.3

CONFORTO ACÚSTICO

Para as definições de acústica, utilizou-se principalmente das recomendações dadas por Valle
(2009), evitando as reflexões sonoras no ambiente através da utilização de materiais acusticamente
absorvedores, especialmente em locais próximos ao ouvinte.
Ao apresentar duas pistas diferentes, buscou-se criar uma dicotomia entre elas, tratando a pista
inferior com uma característica de enclausuramento, comumente associada a um som de maior
intensidade, e à pista superior foi dada a função de espaço lounge, associado a sons de menor
intensidade. Assim, é de suma importância não permitir a passagem do som entre os pavimentos,
principalmente no que diz respeito a transmissão do som mais intenso, pista inferior, para o ambiente
de características lounge. Assim, foi planejada a utilização de baffles (Fig.38) sobre quase toda parte
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central da pista, estratégia utilizada para que não houvesse a redução da altura do pé direito,
colocando-os em meio às vigas metálicas aparentes. Os baffles são absorvedores acústicos que
podem ser dispostos apresentando apelo estético (KNAUF, 2017).
Figura 49 – Baffles

Fonte: KNAUF, 2017.

Neste caso também utilizou-se do piso flutuante, inserindo lã de rocha basáltica como elemento
de absorção entre a laje e o piso, devido seus altos coeficientes de absorção nas diferentes frequências.
Para as esquadrias, além da preocupação acústica, houve também a preocupação com a geração
de calor pela entrada direta da luz do sol, e com a privacidade dos ambientes envidraçados. Assim, foi
escolhido um sistema de vidro duplo termo-acústico com vidro laminado (Fig. 41). Este foi escolhido
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com a função de controlar a entrada do calor e da luz nos ambientes, além de aproveitar sua
propriedade reflexiva para garantir a privacidade (VOITILLE, 2012).
Figura 50 - Exemplificação de vidro duplo termo-acústico

Fonte: VOITILLE, 2012.

Quanto a materialidade dos elementos de isolamento acústico, é dada preferência para materiais
com bom desempenho contra casos de incêndio, pois há uma forte preocupação no que diz respeito
à segurança em edifícios desta tipologia. No que diz respeito ao condicionamento acústico dos
ambientes da pista principal e pista lounge, uma forte preocupação foi a manutenção da absorção,
embora fosse interessante apresentar materiais de ótima absorção para que fosse barrada a geração
de ruídos no meio externo, a acústica interna não deveria ser prejudicada no recinto.
Uma vez que a parede voltada para nordeste representava, neste ambiente, uma barreira sonora
mais fragilizada, devido a esquadria, foi pensado um elemento a mais de barreira acústica, afastado
em 60cm da parede, painéis removíveis de fibra mineral ou de madeira. Esta decisão já resultaria em
uma boa absorção sonora, principalmente quando somado ao sistema de parede dupla, no entanto
foi pensada ainda em uma diretriz paisagística que adicionaria trepadeiras ao elemento, assim o
espaço vazio se tornaria ocupado com jarros e terra, além da absorção da própria planta a frente dele.
Assim, foi escolhido um ambiente para a realização dos cálculos de reverberação e absorção no
recinto. Já que a pista inferior (Fig. 42) apresenta uma característica mais enclausurada, além da
posição de sua fonte sonora na extremidade mais longa, era de maior importância que fosse feito os
cálculos de reverberação e de absorção no recinto, para garantir que a música mais intensa deste
ambiente apresentasse uma verdadeira qualidade sonora.
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Figura 51 – Ambiente selecionado para análise acústica de reverberação e nível sonoro

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Seu volume total foi de 984,49m³, e sua distância máxima, considerando o palco como fonte, foi
de 25m. Algumas escolhas adotadas para os cálculos se basearam na maior proximidade encontrada,
tal como colocar todas as portas em uma mesma categoria, apesar de algumas delas serem portas
acústicas, apresentando coeficientes bem maiores de absorção. Na área Vip, era imprescindível a
existência de um material de isolamento no painel de separação com o corredor de acesso exclusivo
logo atrás, sendo fundamental que este apresentasse boa absorção devido sua proximidade com a
fonte sonora. As paredes de 20cm separam os ambientes internos, uma vez que devido sua
proximidade com a fonte sonora, o isolamento acústico se tornou necessário para um melhor
desempenho acústico desses espaços, diminuindo seus níveis de ruído sonoro.
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Figura 52 – Savage Room, pista inferior

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Assim, as superfícies escolhidas para os elementos presentes no ambiente foram:
Figura 53 - Superfícies de revestimento do recinto analisado

Fonte: Reverb, 2018.

O resultado destas escolhas na reverberação do recinto pode ser visto abaixo, os dados foram
gerados utilizando o método de Sabine, tendo sido alcançado um tempo de reverberação abaixo do
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considerado o tempo ótimo. Embora o ambiente esteja livre de reverberação, seus valores baixos se
tornam preocupantes devido sua implicação na atenuação sonora do recinto.
Figura 54 - Reverberação no recinto analisado

Fonte: Reverb, 2018.

Assim, conforme esperado, a atenuação sonora apresentou valores muito elevados. Uma vez que
a atenuação ótima, condizente com uma sonorização satisfatória do ambiente, estaria em 10dB. A
variação mais preocupante ocorre entre 0m e 1m, passando a variar levemente após este ponto.
Figura 55 - Atenuação sonora no recinto analisado

Fonte: Reverb, 2018.

Assim, quanto as soluções adotadas no pavimento inferior 1, com relação ao “Chill Room”, tem-se
o seguinte diagrama:
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Figura 56 – Soluções de acústica para o “Chill Room”

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Já para o pavimento inferior 2B, no qual tem o “Savage Room”, tem-se o seguinte diagrama,
embora o ambiente já tenha sido analisado anteriormente, é interessante deixar claro as decisões
adotadas nos elementos específicos.
Figura 57 – Soluções de acústica para o “Savage Room”

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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5.4

DIRETRIZES DE PAISAGISMO

Para o paisagismo da casa noturna serão definidas diretrizes, sem aprofundamento no projeto.
Segundo Soeni Bellé (2013), arquitetura de paisagismo diz respeito ao projeto das áreas livres da
edificação, ou seja, do meio externo. Assim como em um projeto arquitetônico, “o projeto paisagístico
deve atender aos anseios, exigências e necessidades dos usuários, através de uma distribuição
qualitativa e funcional dos espaços” (BELLÉ, 2012, p.2). Assim, inicialmente, será definido quais as
problemáticas encontradas, para então situar as soluções a serem adotadas através da criação das
diretrizes, com identificação das funções e das respectivas áreas.
As problemáticas encontradas, a partir do próprio lote e da tipologia do edifício, foram:


Falta de elementos de valor significativo para a permanência após a intervenção no lote,
contando apenas com vegetação rasteira local e coqueiros;



Necessidade de privacidade quanto aos lotes lindeiros;



Lote com duas frentes, sendo uma delas para o Calçadão de Ponta Negra com espaço extenso
de calçada;

Como diretriz geral do paisagismo, tem-se a utilização de composições vegetais heterogêneas com
formas naturais, buscando semelhança com a natureza, se utilizando de espécies típicas da região
tropical, conciliando a vegetação com o conceito da Savage.
Assim, as diretrizes foram elaboradas de acordo com as necessidades de cada porção do lote, sendo
elas: as duas fachadas principais, que apresentam visibilidade direta do transeunte fora da boate, elas
devem transmitir o conceito da boate de maneira clara e garantir a privacidade dos espaços internos,
ao mesmo tempo que permite que a boate seja vista como um elemento legível na paisagem; as duas
porções laterais, que devem barrar a visibilidade dos edifícios ao lado, garantindo, para ambos os
sentidos da visual, privacidade; também foram elaboradas diretrizes para a calçada dos fundos do lote,
lindeiro ao Calçadão de Ponta Negra, para o qual foi se faz necessário barreiras físicas que permitam
a visibilidade do edifício sem a perda da privacidade, esta calçada foi pensada como área de
permanência para o transeunte apreciar a paisagem.
O uso de vegetação nos espaços internos se torna imprescindível apenas no salão principal,
“Savage Room” no pavimento inferior 2B, onde, no peitoril da janela, devem ser implantadas
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trepadeiras que suportem pouca luminosidade. Este artifício agrega ao conceito da boate, trazendo o
efeito da vegetação tropical do meio externo para dentro da boate.
Na fachada principal, a intenção foi de se abrir para a rua, mas procurar elaborar uma vegetação
de aparência densa para causar o mesmo efeito que se espera alcançar no terraço. A partir da
característica de acesso dessa fachada, foi elaborado um pátio amplo na frente do edifício, com
tratamentos de piso que identificam os espaços. Sendo assim, suas diretrizes são:


Muro baixo adotado para garantir maior privacidade ao terraço da área lounge, com
trepadeiras aliviam a sensação de barreira escondendo o muro em ambos os sentidos da
visual, enquanto traz para a fachada um volume vegetal, que não necessita de profundidade
de terra;



Canteiro central de forração separa o estacionamento de superfície da área destinada ao
pedestre;



Quatro tratamentos de piso são pensados para esta área, delimitando a função dos espaços,
são eles: as duas áreas de passagem de veículos nas extremidades, a área mais próxima da
rua, criando uma sensação de separação entre edifício e rua, as áreas de direcionamento das
entradas do público e as áreas de pátio entre estes.

Na fachada lateral sudeste há uma necessidade maior de barreira vegetal, devido maior fragilidade
na privacidade da boate e na exposição ao ruído, causada pela concentração de aberturas nesta porção
sudeste e pelo terraço. Assim, a barreira vegetal, ao mesmo tempo que cria o efeito de inserção do
elemento construído na natureza, ela atenua os ruídos sonoros e traz privacidade às áreas expostas
do edifício. Sua diretriz é a criação de uma vegetação densa que se assemelhe ao natural, portanto,
orgânica apresentando um misto de árvores, arbustos e forração.
As fachadas posterior e lateral nordeste apresentam características e diretrizes semelhantes.
Nesta porção está localizada a saída de pânico e incêndio das pistas da boate, ao mesmo tempo que
a porção nordeste necessita da barreira visual e acústica de uma vegetação de porte alto e relativa
densidade.


As escadas de acesso à orla da praia, devido à sua característica de fuga, não podem ser
executadas com degraus sensíveis à topografia, portanto, ela deverá apresentar muretas de
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contenção nas laterais, as quais devem apresentar vegetação arbustiva nos lados, barrando o
acesso não autorizado para o jardim;


Nas bordas à norte e noroeste, arborização de médio porte;



Para as partes centrais, uma vegetação de forração, dando preferência às espécies mais
rústicas, aparentando semelhança com uma vegetação natural, estas espécies possuem como
vantagem a baixa necessidade de manutenção;



Utilização de grade como limitante do lote, elemento de segurança que permite a visibilidade
do edifício e retira o fator de hostilidade causado por uma barreira visual densa;



Junto à grade de divisa, deve ser implementado plantas arbustivas de porte médio a alto, em
torno de 1,50m, com a função de impedir a aproximação, mas de folhagem não densa, que
permita a visibilidade da boate e com boa mobilidade dos ramos, acrescentando em
experiência sensorial ao espaço público logo abaixo, devido ao som gerado pelo movimento
da planta com o vento.

Quanto ao espaço de calçada da fachada posterior com acesso à orla da praia de Ponta Negra, foi
elaborado um espaço público de permanência, que pode ser visto na figura 46, cujas diretrizes são:


Mureta baixa de contenção da topografia;



Utilização de três tonalidades no tratamento de piso como elemento decorativo;



Infraestrutura de bancos e lixeiras;



Vegetação arbustiva de baixo porte na proximidade com o gradil, com função de criar uma
barreira física ao mesmo tempo que permite a visibilidade;



Vegetação de forração deve ser do tipo gramínea que suporte o pisoteio.
Figura 58 - Espaço público de permanência junto ao Calçadão de Ponta Negra

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.
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5.5

INSTALAÇÕES PREDIAIS

As instalações prediais do edifício foram trabalhadas juntamente com o desenvolvimento do
projeto. Assim, foram trabalhados inicialmente os cálculos do volume de água necessário aos
reservatórios da boate, mas também a sua localização no edifício, aliada a localização dos pontos de
instalação hidráulica, além da posição do maquinário necessário ao bom funcionamento da boate, tais
como ar-condicionado, elevadores e gerador.
A melhor opção encontrada para os reservatórios de água foi a utilização de reservatórios inferior
e superior, devido três motivos principais associados: a topografia que dá uma característica
escalonada ao edifício, a localização dispersa das áreas molhadas do edifício e o limite de gabarito de
7,5m de altura a partir de qualquer ponto do terreno. O qual deverá ser dividido em 60% do volume
em inferior e 40% em superior, seguindo recomendação de Hélio Creder (2006).
Para o cálculo do volume do reservatório de água é essencial que seja considerado o público do
edifício, definindo a capacidade máxima de usuários, estabelecendo o valor do consumo diário e, por
fim, aplicando-se as margens de segurança recomendadas e exigidas.
Assim, o público foi calculado de acordo com o Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio
e Pânico do Estado do RN (Natal, 1974), o qual conta a capacidade máxima do edifício a partir de
0,50m² por pessoa em pé e 0,70m² por pessoa sentada. Enquanto que para os funcionários,
considerou-se a tabela de ocupação presente em Creder (2006), que propõe 6m² por pessoa. O
consumo médio por visitante do edifício foi considerado 15 litros, e dos funcionários de 50 litros,
resultando na seguinte tabela:
Tabela 4 - Reservatório de água, cálculo de consumo do edifício

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.
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Creder (2006) recomenda que o volume do reservatório seja multiplicado por dois, prevendo uma
reserva suficiente para dois dias, assim, tem-se um volume de 33.950L. Adicional a ele, tem-se ainda
a reserva de incêndio, estabelecida pelo Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico
do Estado do RN (Natal, 1974), para a qual é determinada o consumo de 180L/min durante um período,
ininterrupto, de 30 minutos para dois hidrantes, acrescentando-se 8.700L ao volume do reservatório.
Assim, tem-se como produto a seguinte tabela.
Tabela 5 - Reservatório de água, volume dos reservatórios inferior e superior

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Porém, a partir do dimensionamento dos tanques existentes em volumes padronizados, e a
dificuldade de atingir a altura de gabarito imposta ao lote, devido a topografia acentuada, os
reservatórios foram divididos em: um tanque com volume de 15.000l no reservatório superior; quatro
tanques de volume de 6.000l e um de 5.000l no reservatório inferior. O que resulta em um total de
44.000l. Apesar da recomendação de Creder (2006) de uma reserva superior de água com 40% do
total, as limitações do lote permitiram apenas 35%, segundo já foi discutido nos tópicos anteriores
acerca da topografia e a implantação dos blocos no terreno.
Desta forma, as instalações prediais no edifício foram tais quais será mostrado nos diagramas a
seguir. Inicialmente, na planta de cobertura tem-se: a localização dos elevadores, os quais, devido a
legislação imposta pela ZET-1, devem ser sem casa de máquinas; a laje impermeabilizada destinada
ao maquinário dos condicionadores de ar; e a localização do reservatório superior.
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Figura 59 – Instalações prediais na planta de implantação e cobertura

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

No pavimento térreo, mostrado na imagem a seguir, tem-se o reservatório superior de água, sua
localização toma proveito da não existência de instalações hidráulicas neste andar, se utilizando de
um espaço que permaneceria vazio.
Figura 60 – Instalações prediais na planta do pavimento térreo

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.
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Já no pavimento inferior 1 tem-se as instalações hidráulicas (em amarelo no diagrama), assim é
possível perceber a localização central do reservatório superior, neste utilizou-se de dois shafts, um
para atender ao bloco de serviços e o outro para atender ao “Chill Room”.
Figura 61 – Instalações prediais na planta do pavimento inferior 1

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

Utilizando-se do pavimento inferior 2A para explicitar as decisões de instalações prediais no que
diz respeito ao pavimento inferior 2 em geral, tem-se os reservatórios inferiores de água divididos em
duas porções, ambas abaixo das rampas de acesso, como também a casa do gerador. As instalações
hidráulicas se encontram concentradas em dois pontos resultando em um shaft único para o “Savage

Room” e a continuação do shaft do bloco de serviços, no entanto exposto no estacionamento, uma
vez que este tem acesso exclusivo de funcionários. Da mesma forma, é perceptível a centralidade do
reservatório superior. É interessante ressaltar que devido a topografia e a característica escalonada
do edifício, os shafts adotados para os salões principais puderam ser independentes.
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Figura 62 – Instalações prediais na planta do pavimento inferior 2A

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.

5.6

PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS

As prescrições urbanísticas apresentam limites de valores segundo a legislação imposta pelo Plano
Diretor de Natal (Natal, 2007), além delas, é importante ressaltar as áreas alcançadas no anteprojeto
desenvolvido (Tab. 06). Apesar dos números altos encontrados nas áreas construídas, a medida da
área computável chega a quase 50% da anterior, devido ao grande espaço ocupado pela garagem do
edifício, uma vez que a topografia e o partido arquitetônico adotado permitiram uma área permeável
de 1.440,58m2, tem-se que a taxa de ocupação foi de 59%.
Tabela 6 – Quadro de áreas

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2018.
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Assim, na tabela a seguir tem-se as prescrições urbanísticas previstas pelo plano diretor e as
prescrições alcançadas no projeto, estando todas dentro dos limites exigidas.
Tabela 7 – Prescrições urbanísticas

Fonte: Natal, 2007.
Nota: Elaborado pela autora, 2018.

89

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do trabalho, é importante ressaltar as várias questões que surgiram ao longo do
desenvolvimento do processo de projeto.
A primeira dificuldade encontrada foi durante a pesquisa da história e evolução arquitetônica das
boates, percebeu-se o quanto esse tema apresenta um estigma associado a ele, sua característica de
subcultura o torna um tabu. Havendo pouco material acerca do assunto, foi muitas vezes impossível
encontrar informações arquitetônicas sobre as boates, até mesmo acerca das mais conhecidas do
mundo, como exemplo, as boates de Ibiza. Apesar de seu surgimento, como o conceito atual, e sua
evolução ser intrinsecamente associado à da arquitetura e do design.
A segunda questão foi quanto a concepção do projeto, devido a legislação e a topografia. Tendo
escolhido um conceito e partido arquitetônicos que foram de auxílio nesse processo, ainda assim,
houve dificuldades técnicas na elaboração do anteprojeto, principalmente quanto as circulações entre
os blocos.
Por fim, apesar das dificuldades encontradas, acredita-se que foi realizado um trabalho que
apresenta qualidade e que todos os objetivos foram alcançados, tendo sido tratado com respeito
todas as indicações dadas durante ambas as entrevistas (ver Apêndices A e B), muitas delas foram
incorporadas durante o projeto.
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APÊNDICE A
Vitor Paes, DJ do District 21 de Niterói (RJ). Transcrição da Entrevista concedida a Maria Luiza de
Oliveira. Natal, 05 jan. 2018.
O.: Então, vou te pedir pra falar sobre duas coisas. Como artista, você frequenta a boate de um
modo diferente, tem outra perspectiva. Então o que eu quero saber é o que você acha que deve ter
na boate a partir da sua visão, que além de usuário é também profissional. E a outra coisa é que, na
nossa primeira conversa [informal – sem caráter de entrevista], você comentou um pouco sobre a
Warung, como nunca fui e tenho interesse nela como referênciade projeto, eu queria que você
falasse um pouco sobre.
P.: Ta, vou falar sobre Warung primeiro, Warung quando a gente chega o acesso você dá de cara
com aquele templo de madeira, já dá uma cara de o negócio tá lá há muito tempo, tem uma energia
totalmente diferente porque madeira da vida as coisas. E aí você entra, passa por uma ponte de
madeira, faz muito tempo que não vou lá, tá dando até saudade. Só que eu entrei pelo
estacionamento, que a gente tava de carro, aí já dá de cara com uma lojinha que vende umas coisas
da Warung e a gente pegou camarote também, então é uma entrada diferente do pessoal que
compra a pista normal. A pessoa te recebe, te dá pulseira, consumação e aí vai na parte de revista. A
revista é bem forte, diferente de outros lugares, deixam entrar com quase nada, pra não deixar o
negócio ficar descaralhado. Quando a gente entra, tem um corredorzão enorme de madeira. Aí, dos
lados tem banheiro e bar e tem umas escadas que você sobre pro Mainroom. Tem duas escadas,
assim, uma pra direita e uma para esquerda, e no final desse corredor de madeira, que em cima tá
rolando a pista principal, você dá de cara com o Garden, que é a outra pista, aí no Garden, tem a
pista no meio coberta. Só que fora, quando você cruza, essa parte não é coberta, só é coberta na
parte onde o dj toca, uns 100m na frente, e a direita tem os camarotes que são área coberta, são
tipo várias casinhas assim, vários telhados triângulos. Os telhados são tudo em triângulo, os
camarotes ao lado, direita, em frente tem a pista, você já vê a pista, o dj fica no mainroomzão lá,
com o teto de madeira tb. Quando sobe pro segundo andar a gente dá de cara com a outra pista,
logo que você sai no camarote ali no garden, a direita tem uma escada enorme, aí você sobe essa
escada que também dá acesso ao segundo andar. Aí no segundo andar tem tudo lá, tem aquela
pista enormezona, que é o Mainroom mesmo, o teto também é em triângulo, com tvs, e é bem
escura a pista, eles querem que seja bem dark mesmo, a iluminação é muito foda, bem animal, tem
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umas lamparinas no meio com coisa verde e dos lados direito e esquerdo tem camarote também,
são bem escondidinhos assim, privativos. E no final de toda essa pista que você dar de cara com a
varanda, aí na frente não tem nada, só o mar, sacou? Essa é mais ou menos a Warung.
O.: Ótima descrição, me senti lá dentro mesmo. E agora, sobre a boate o que você espera da boate
em si.
P.: Cara, a outra parte lá, sobre o camarim, assim, é legal ter uma entrada por outro lugar, mas
depende muito da casa, por que tem boates que simplesmente não tem espaço, aí fica impossível de
ter entrada diferente pro Dj. Mas assim, não tendo uma entrada diferente, a gente entra pela
entrada principal, camarim geralmente só tem em eventos maiores, boate raramente tem, por isso
que algumas vezes os djs chegam, tocam e vão embora. Quando é artista muito grande, o cara
chega, toca e rala, por que não tem um lugar pra ficar mais privativo, e o pessoal acaba ficando em
cima do cara, mas tendo espaço pro camarim é muito legal, por que o cara fica mais à vontade, mais
tranquilo, dá um rolê, volta pro camarim, tem lugar pra sentar. Tipo, a gente que trabalha com
música, mano, a gente acaba dando uma surtada do som, então é legal ter um outro local de ficar
também, mas aí geralmente só rola nos eventos maiores, na Privilège até tem, mas são os
escritórios deles lá, aí no camarim tem umas comidinhas, petiscos mesmo, o palco depende muito da
boate, mas é legal que tenha um espaço lá, um backstage é muito bom, pra nossa galera ficar mais à
vontade, mas caso não tenha espaço pro backstage, é bom que tenha um espaço pra pelo menos
umas 5 pessoas, até na hora que vai trocar o dj, pra que não precise sair. E tem o retorno, o retorno
é muito importante, por que se não a gente não ouve o som da pista, vem com delay, e o som da
pista é muito importante para que a noite fique boa, então som de retorno de qualidade.
O.: E você me falou antes sobre Ibiza [informal – sem caráter de entrevista], fala agora um pouco
sobre as boates de lá, uma descrição de como eram, o que tu achou de mais interessante.
P.: Então, sobre as boates que eu fui lá em Ibiza, é diferente, bem diferente do que é a Warung. As
boates lá tem aquele conceito antigo de boate, que é tudo fechadão, que é fechadona né, com
espaço do lado de fora, apenas uma área de fumante, é grande a área de fumante também. Por
exemplo, a amnésia lá, as boates ficam no meio da estrada, tem o aeroporto, aí do outro lado da
estrada tem… as estradas vão levando. Eu fiquei em Santo Antonio, aí tem Ibiza e várias outras
cidades dentro da ilha e as boates grandes mesmo ficam nessa estrada, como se fosse uma BR
enorme e no meio da BR tivessem as boates, que é justamente pra não ter problema com a
vizinhança e tudo mais. E aí tem outdoor em tudo quanto é canto de ibiza com propagandas do que
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vai rolar, os eventos, quem vai tocar, e ai tem vários pontos de venda na cidade, onde você compra

tickets pra as nights em média de 30 a 50, 60 euros até 80 euros se for na hora, algumas festas
específicas que rolam no verão, mas é, a boate lá da Amnésia fica bem no meio da estrada mesmo,
uma das primeiras pela qual a gente passa, é depois do Circoloco, tem umas q são antes, a festa
Circoloco é bem open air, não tem a boate fechadona, ela é aberta, esqueci de falar pra você q eu fui
nela também, bem perto do aeroporto. Aí continuando com o Amnésia, pra eu não me perder. Logo
que a gente chega tem uma área de estacionamento enorme, estacionamento gigante atrás, tem
entrada normal pela direita e esquerda, e na direita logo no canto é a entrada da lista, sempre fica
uma filinha maior, é bem maneiro ali que a galera consegue colocar a gente, tipo já entra num clima
diferente porque tem tipo uma área de fumante ali do lado de fora, logo perto da entrada, então
você vê a galera que tá dentro da boate pela quantidade de gente da área de fumante. Só que pode
fumar lá dentro também, a área de fumante é só pra galera que não quer ficar lá dentro mesmo, dar
uma espairecida do som, e ai logo que a gente entra na boate já dá de cara com a pista 2 né, que era
pra ser a pista principal mas não é, é a pista 2. É tipo muito maneira, a direita fica o dj tem mó pistao
enorme, bem escura bem de noitão assim mesmo e fechada, ai é, tem o dj booth ali atrás da pra ver
algum djs quando chegam vão ali, passam pra vê quem ta to tocando, o palco grande, dá pra ver o dj
mais ou menos do peito pra cima, ou até mais, depende da altura do dj, e fica uma interação bem
interessante apesar de ser bem grande a boate né, e ai na parte de trás tem toda a segunda pista
que é o terrace que o telhado é transparente, então, como fica de noitão dá pra ver nada, mas
quando amanhece é bem interessante, é enorme a pista, tem um banheiro lá trás, o sound system é
absurdo, muito bom, tão bom quanto a Warung, que é uma coisa muito importante pra que a
noitada seja melhor, muita gente as vezes não percebe que grande parte da boate não é só
ambientação, mas é sound system porque quanto melhor for a qualidade, melhor vai ser a
experiência pra o público e mais ele vai sair feliz e satisfeito do lugar. E nem sempre é so o volume é
qualidade, ai ali no lugar o sound system é fenomenal aí tem o dj booth, que é o backstage, e fica
muita gente atrás do dj nessa pista da Amnésia no terrace que é a pista que todo mundo posta, se
pesquisar no youtube acha, o amanhecer ali é foda, muito sinistro, energia sinistra, mas tem que dá
o gás máximo, porque ali tem muitas drogas, muitas drogas mesmo, nego cheirando cocaína pra
caralho e é isso ai, o dj dá pra você vê de vários lugares da pista sem ficar exatamente de cara com o
dj, aí tem os barezinhos do lado, lugar que dá pra sentar e trocar ideia, apesar do som ser muito
foda, você consegue trocar ideia com o pessoal, apesar de ser alto, você consegue falar, a pessoa
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consegue te ouvir, por causa daquele negócio que eu te falei da qualidade né e a grande parada lá é
que as bebidas são muito caras, mas quase não tem revista na entrada, então dá pra entrar com
alguma coisa, eu mesmo entrei com algumas coisas, né, se não a falência chega cedo.
[Problemas técnicos - a partir deste ponto há anotações feitas durante a entrevista intercaladas com
trechos de fala.]
Circoloco - open air muito foda toda avermelhada


fenomenal onde fica o dj, assim em cima, e toda a pista a sua frente, tem umas árvores, bem
maneiro



logo que você entra dá de cara com uma sala de recepção e aí já é uma pista, bem loucura
com os bares do lado



dj booth bem grande também



uma das únicas que é open air total



vibezona com sound system “pica”

Privilège - no meio da estrada, pouco depois da Amnésia
P.: mó casarão, é a boate maior de todas que eu fui de lá, já chega e entra pela lateral assim, tem um
hallzinho de entrada que chega num garden que é área de fumantes da galera, logo que entra
embaixo tem um banheiro, tem um espaço que chama de varanda, com uma árvores enormes e
muito bonitas que dão um clima muito bom [...] aí sobe a escadinha e dá de cara com o dj no palco
já, muito maneiro e tudo envolta do local é de vidro e quando amanhece você vê tudo, o visual é
muito foda [...] espacinho pequeno de backstage do dj, ela é a segunda pista mas é tão maneira que
a vibe dela acaba se tornando de pista 1 [...] outra pista é bem bigroom enorme com aquele conceito
de pista de dj na frente, retangular com dj booth atrás também muito maneiro para quem é da cena
aí do lado tem tipo umas coisas de arquibancada pra você ficar sentado com umas árvores secas
assim, por que é tudo fechado, pouca luz entra ali só de manhã entrou um pouco de luz de umas
partes de trás que são abertas, essa parte também tem vários camarotes envolta da pista, tipo um
mezanino né que faz tipo um retângulo onde fica o camarote. [...] parte de área de fumante de novo
no último andar que dá pra ver a cidade inteira [...] lá também tem muitas boates perto da praia,
mas não são bem boates, é tipo um club, mas é meio complicado porque tem que ficar meio
pendurado por causa das encostas da ilha. Então até tem uma parte que tem uns decks que você
fica quase dentro da praia. [...] Som muito bom, mas sonzinho mais lounge mesmo, nada muito
noitada [...], som bom de qualidade sem ser uma parada muito alta por que as vezes você consegue
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com um som de qualidade, um som que vai fazer seu público se sentir bem e não vai incomodar os
vizinhos, essa é a grande questão. Não incomoda as outras pessoas porque não é tão alto e o
público vai gostar mais, por que as vezes com o som ruim você tem que aumentar pra caramba pra
ficar bem alto e a qualidade fica ruim e ainda por cima incomoda as pessoas em volta, então esse
que é o grande problema mas muito legal esses beach clubzinhos, são muito maneiros e a bebida
também é muito cara. Mas muito maneiro muito maneiro. Só de lembrar a saudade já bate forte.
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APENDICE B
Pedro Campos, DJ do District 21 de Niterói (RJ). Transcrição da Entrevista concedida a Maria
Luiza de Oliveira. Natal, 05 jan. 2018.
O.: Então, é basicamente falar sobre duas coisas, sobre como você vê essa experiência da boate, o
que você acha, como usuário e profissional, que uma boate deve ter. E, também queria que falasse
sobre a Warung, sobre tua experiência lá.
C.: Eu nunca toquei na Warung, apesar de ter como referência de club, né, eu já fui duas vezes, mas
nunca toquei lá. Eu vou dar um panorama de como eu gostaria que fosse e como eu ache que deva
ser, pelos clubs que já toquei e pelas boates que já toquei. Eu acho que o camarim tem que ser uma
área que ligue todos os ambientes da boate, aonde eu quiser ir da boate, eu sendo artista, eu
passaria pelo camarim pra ir, né, pra qualquer lugar da boate, pra eu não precisar pegar nenhuma
muvuca, nenhuma confusão. Por exemplo, eu quero ir pro, sei lá, andar 1 da boate, aí tem a área do
camarim que me leva pra o andar 1 da boate, tudo por dentro do camarim. Só que isso, não é dentro
do camarim, né, seria uma área, tipo uma área VIP, aonde terão outros convidados VIPs, uma área
onde só quem estivesse de VIP teria contato comigo assim. To tocando nessa festa, ou evento. O
que teria ter dentro do camarim, banheiro lógico, sem ser banheiro químico. Sofás, mesa com tudo
de melhor assim, cada artista tem o seu né, tem que ter banheiro particular, mesa pra qualquer
coisa, deixar as coisas, não sei.
C..: Então, vou falar sobre o posicionamento da cabine do DJ agora, eu particularmente prefiro ficar
quanto mais próximo do público melhor. Vou dar o exemplo da Warung né, que é la no sul, no
balneário, o dj, tanto na parte de baixo que é a pista 2, quanto na parte de cima, na pista 1, eles
ficam quase, é uma distância como se eu estivesse em pé na pista olhando, como se eu fosse público
e estivesse na pista olhando pro dj, o que me separa dele é a cabine dele só, eu to com o rosto, tipo
do meio do meu peito pra cima já é aquela divisãozinha de vidro pequenininha onde eu posso até
esticar o braço e já apertava a mão dele, mas pra cima assim, que ele ficaria um pouquinho só acima
de mim, imagino que uns quatro degraus assim acima. Dando um exemplo de eu estando na pista
assim. No caso seria isso né, e do meu peito pra cima ser aquela proteção de vidro e do resto do meu
peito pra baixo fosse uma proteçãozona de madeira, né, aonde teria os degraus embaixo e eu taria
olhando pro dj um pouco acima de mim, assim.
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