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RESUMO
NASCIMENTO, Érica Larissa Mendes do. Leve e desmontável: Estudo
preliminar de um Complexo de lazer e esporte na Via Costeira. Trabalho Final
de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de
Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014.

Os espaços públicos, principalmente aqueles que se configuram em vias de
transito rápido, não permitem determinadas atividades nas suas margens. Por
serem caracterizadas como áreas de passagem, muitas vezes não são
reconhecidas como um local adequado para a permanência e prática de
atividades que promovam a coletividade. A Via Costeira em Natal/RN possui
hoje grande potencial para ser um espaço público âncora para a cidade. Mas
suas potencialidades não são devidamente exploradas. Neste sentido, este
trabalho, desenvolvido na área de projeto de arquitetura, apresenta uma
proposta de um Complexo de lazer e esporte, no terreno Vale das Cascatas, na
Via Costeira. Utilizando para isso o sistema construtivo da “Arquitetura
temporária”.

Palavras-chave: Via Costeira, lazer e esporte.
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ABSTRACT
NASCIMENTO, Érica Larissa Mendes do. Slight and emountable: preliminary
study of a Complex of leisure and sport in Via Costeira. Final assignment of
graduation

(Graduation

at

Architecture

and

Urbanism)

-

Architecture

department. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.2014.

The public areas, especially those that are located in roads of quick traffic, do
not allow some kind of activities in their borders. As they are characterized as
passage areas, oftentimes they are not recognized as a appropriate local to the
permanence and practice of activities that promote the collectivity. The "Via
Costeira" in Natal/RN has today a huge potential to be great public area to the
city. But its potentials are not well explored. Using this direction, this
assignment, developed in the area of architecture's project, presents a new
proposal of a complex of leisure and sport, situated in the "Vale das Cascatas"
land, in Via Costeira. Using for this the constructive system of "Temporary
architecture".

key-words: Via Costeira, Leisure and sport.
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INTRODUÇÃO
A via Costeira hoje se encontra numa situação de espaço vazio de
atividades sociais e coletivas. Existem poucos movimentos e fluxos correntes
de pessoas se apropriando da via, usando-a como uma parte importante da
cidade. Tomada por hotéis e outros estabelecimentos privativos, a via torna-se
muito intimidadora para os demais moradores da cidade. A falta de uma
infraestrutura adequada também interfere nesse fato.
Os espaços públicos, principalmente aqueles que se configuram em vias
de transito rápido, não permitem determinadas atividades nas suas margens.
Por serem caracterizadas como áreas de passagem, muitas vezes não são
reconhecidas como um local adequado para a permanência e prática de
atividades que promovam a coletividade. A Via Costeira em Natal/RN possui
hoje grande potencial para ser um espaço público âncora para a cidade. É um
lugar com qualidades suficientes para ser explorado como um espaço
comunitário, podendo proporcionar tanto aos moradores quanto aos turistas
diversas opções de lazer e bem-estar.
Dessa forma, percebe-se a real necessidade de se propor um espaço
público na Via Costeira que ofereça aos seus usuários, atividades e serviços
que chamem a atenção não só dos turistas, mas principalmente dos
natalenses. Perante essas considerações, este trabalho compreende uma
proposta arquitetônica de um Complexo de lazer e esporte, utilizando o sistema
construtivo da “Arquitetura temporária”.
Este trabalho está dividido em quatro partes: referencial teórico,
referencial empírico, condicionantes projetuais e por ultimo, o projeto.
A primeira parte apresenta uma coleta de dados e informações a cerca do
tema, que direcionou a concepção do projeto. São expostos alguns conceitos e
definições de termos acerca do espaço público e sobre os “não-lugares”,
tratando sobre espaços destinados a lazer e esportes. Na segunda parte são
analisados projetos arquitetônicos de forma indireta, através de pesquisas em
publicações e endereços eletrônicos, a fim de analisar o programa de
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necessidades adotado, as dimensões dos ambientes, acessibilidade, aspectos
de conforto ambiental, partido arquitetônico, entre outros aspectos.
Em seguida, são estudados os condicionantes projetuais, onde é feito um
estudo histórico e morfológico do entorno do terreno, por meio de pesquisas
bibliográficas e visitas ao local. Foram feitos levantamentos dos dados do
terreno, como as especificações legais por meio da Prefeitura Municipal e
Secretarias Municipais, no intuito de obter as prescrições e restrições que
incidem sobre o terreno e o uso do edifício a ser construído.
Por último, apresenta-se o desenvolvimento da proposta, que se dá com a
utilização de todos os dados levantados ao longo dessa pesquisa, definindo-se
o fluxograma, macrozoneamento, o desenvolvimento da proposta e partido
arquitetônico, que envolve estudos de volumetria e fachada da edificação. Em
seguida, é apresentada a proposta arquitetônica final, por meio de um
memorial descritivo,

compreendendo informações técnicas importantes,

especificações e justificativas necessárias diante das soluções adotadas na
elaboração do projeto final.
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PARTE I - REFERENCIAL TEÓ RICÓ
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1. ESPAÇO PÚBLICO
Com o intuito de agrupar informações e possíveis referências que irão
nortear a concepção do projeto proposto neste Trabalho Final de Graduação,
um Complexo de lazer e esportes na Via Costeira, foram pesquisados alguns
conceitos e definições de termos, que estivessem diretamente relacionados ao
tema em questão, ou seja, conceitos ligados a espaço público urbano e tudo
que viesse a contribuir para o desenvolvimento do referencial teórico deste
trabalho.
1.1.

Conceito de espaço público

Para entender a origem dos problemas encontrados na área de estudo,
assim como compreender também a importância do espaço em questão para a
cidade e seus usuários, se faz necessário primeiramente entendermos o
conceito de “espaço público”. Ao se iniciar um estudo acerca desse conceito
encontramos diversos autores como Angelo Serpa, Richard Sennett, entre
outros, com várias teorias diferentes e ao mesmo tempo complementares sobre
o que viria a ser entendido como um espaço público e qual a sua importância
para a dinâmica do convívio social para as cidades atuais.
Sabe-se que o conceito de espaço público se tornou ao longo desses
últimos anos bastante presente nas investigações sociológicas, assumindo,
contudo, vários sentidos muitas vezes causadores de discussões e pesquisas.
Compreende-se primeiramente que o sentindo por trás do “público” pode ser
entendido como o que é comum, ou seja, o oposto do privado. Portanto o
primeiro conceito encontrado acerca desse tema nos remonta às origens dessa
expressão, conceito esse relacionado ao estudo socioantropológico da vida
pública e das suas relações: o espaço público se refere literalmente aos
lugares comuns a todos em que, segundo o modelo teatral, os atores
representam o seu papel de homens públicos, segundo as convenções que
orientam a vida em público e suas relações. Ou seja, pode-se entender espaço
público nesse caso como um cenário aberto, local de visibilidade na cidade
onde as cenas e o cotidiano acontecem (SENNETT, 1999).
Analisando

a

importância

do

espaço

público

para

a

cidade

contemporânea através da obra do Prof. Dr. Angelo Serpa, encontramos que o
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espaço público pode ser compreendido como o espaço da ação política ou, ao
menos, da possibilidade da ação política na contemporaneidade. Serpa (2007)
define o espaço público como mercadoria para o consumo de uma minoria,
dentro da lógica de produção e reprodução do sistema capitalista na escala
mundial. Ou seja, ainda que seja de natureza pública, poucos se beneficiam
desse espaço teoricamente comum a todos.
Angelo Serpa cita Arendt e Habermas, conhecidos também como filósofos
do espaço público, destacando algumas considerações importantes sobre o
espaço público na concepção destes dois estudiosos. Para Arendt, o espaço
público é tido como “… lugar da ação política e de expressão de modos e
subjetivação não identitários, em contraponto aos territórios familiares e de
identificação comunitária” (SERPA, 2007, p.16) e para Habermas, “… o espaço
público seria o lugar par exellence do agir comunicacional, o domínio
historicamente constituído da controvérsia democrática do uso livre e público
da razão” (SERPA, 2007, p.16).
Figura 1 - Exemplo de espaço público

Fonte:
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Espaospblicos_AE3B/markhillaryTrafalgarSquare.jpg
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O espaço público nas cidades contemporâneas tem sido um meio de
controle social principalmente das classes médias. O consumo e o lazer destas
classes são os vetores das mudanças urbanas, alterando diversas áreas e
desenvolvendo novas atividades de comércio e lazer festivo. A lógica dos
espaços produzidos para esta classe tem se baseado na acessibilidade e na
valorização da segurança. Enquanto isso as classes populares têm caminhado
por uma estrada bastante comum aos ideais das elites, assumindo uma
preferência por espaços isolados, transformando desta forma as áreas livres
para as suas necessidades privadas. “Caminhamos para a consagração do
individualismo como modo de vida ideal em detrimento de um coletivo cada vez
mais decadente…” (SERPA, 2007, p.35) onde são erguidas barreiras
simbólicas que modificam o espaço público e originam uma justaposição de
espaços privatizados divididos entre diversos grupos. Tal comportamento
individualista nos dias de hoje é oposto ao sentido original dos espaços
urbanos, já que estes deveriam promover o uso coletivo do espaço público,
valorizando a interação social.
Os espaços públicos não se restringem somente àqueles que são
pensados como “local público”, são também outros espaços, muitas vezes não
valorizados como, por exemplo, o que chamamos de áreas de transição que
podem se criar ao redor de uma edificação, ao redor de um equipamento
cultural, de uma zona hospitalar, de uma zona de universidades etc. Como os
que Marc Augé (1994) chamou de não lugares: podem ser lugares se lhes dá
um acréscimo de significado, um acréscimo de funções. Portanto, existem
espaços efêmeros, que podem ser usados como espaço público, ainda que
depois estejam destinados a outra utilidade. Existem espaços públicos gerados
por uma atividade simples de deslocamento, ou seja, um local de passagem,
como também existem os que são paisagem urbana..
1.2.

Não-lugar

Ao procurar referências teóricas para basear este trabalho, foi explorado o
conceito de “não lugar”, tema esse trabalhado pelo etnólogo francês Marc
Augé. Dessa forma, através do estudo de Augé é possível tentar compreender
o surgimento dos espaços vazios encontrados na Via Costeira, e como essas
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“ausências” influenciam na caracterização do espaço da Via, assim como no
próprio terreno em questão.
De acordo com Augé,
O não-lugar é diametralmente oposto ao lar, à residência,
ao espaço personalizado. É representado pelos espaços
públicos de rápida circulação - como aeroportos,
estações de metrô e pelas grandes cadeias de hotéis e
supermercados. Só, mas junto com outros, o habitante do
não-lugar mantém com este uma relação contratual
representada por símbolos da supermodernidade; cartões
de crédito, cartão telefônico, passaporte, carteira de
motorista, enfim, por símbolos que permitem o acesso,
comprovam a identidade, autorizam deslocamentos
impessoais. (AUGÉ, 1994)

Na obra de Marc Augé, percebemos que o autor parte do principio que, no
final do século XX, os cientistas que estudavam as ciências sociais se
encontravam diante de novas realidades espaciais que embora pudessem ser
analisadas pelas tradicionais metodologias de investigação antropológica,
necessitavam de novas ferramentas conceituais e categorias analíticas que
pudessem melhor responder à complexidade dos espaços contemporâneos.
As mudanças vividas ao longo do século XX e XXI nas áreas urbanas são
frutos de uma supermodernidade (surmodernité) que notoriamente alterou as
próprias cidades e a sociabilidade dos seus habitantes, potenciando a
existência de lugares que não são passíveis de ser analisados como lugares
antropológicos. Esses espaços que não cumprem (em graus diversos) as
características do lugar antropológico e, portanto, não são identitários,
relacionais ou históricos, como os aeroportos ou autoestradas, espaços de
trânsito, são denominados os Não lugares.
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Figura 2- Exemplo de não lugar, aeroporto.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Aeroporto_Porto_01.jpg
Figura 3 - Exemplo de não lugar, supermercado.

Fonte: http://cdlnatal.com.br/wp-content/uploads/2013/08/supermercado_1.jpg

O mundo globalizado no qual vivemos nos faz perceber que hoje em dia
tudo muda de maneira rápida. A comunicação é ágil e as pessoas viajam com
maior frequência. A informação está mais acessível, ou mais fácil, e isso para
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um maior número de pessoas. Todo esse processo atinge de formas variadas,
não só o cotidiano do cidadão comum, mas também a sua maneira de enxergar
o espaço. Augé acredita que a sociedade tem deixado de dar significado aos
espaços e às coisas. Segundo a sua visão, tudo o que deveria ter valor passa a
perdê-lo e os não lugares tornam-se cada vez mais presentes nas cidades.
A atividade turística muitas vezes é responsável pela produção de não
lugares, quando o espaço é transformado em mercadoria com a possibilidade
de consumi-lo de acordo com os desejos dos clientes, tornando-se algo
superficial, sem valor. Os não lugares se caracterizam por serem espaços de
convivência coletiva, onde os indivíduos ocupam um mesmo espaço físico mais
não vivenciam ou compartilham as mesmas experiências. A estes lugares de
todos e de ninguém se dá o nome de não lugar.
No caso da área de estudo em questão, percebe-se esse sentimento de
“Não-lugar” da população em relação a Via Costeira. Atualmente ela
caracteriza-se muito mais por ser uma importante via de trânsito rápido para a
cidade, e menos no sentindo de um espaço público onde os natalenses
possam permanecer e usufruir do local e da paisagem.
Devido ao fato de vários dos terrenos concedidos aos hoteleiros e
empreendores não terem sido construídos ainda, a Via se configura no
decorrer de toda sua extensão em grandes espaços inabitados, o que dificulta
uma uniforme ocupação do local, criando assim áreas inseguras, mal
iluminadas e desocupadas,
A grande concentração hoteleira na área também contribuiu para o
distanciamento por parte dos natalenses, tornando-se muito mais em um ponto
turístico do que um espaço público de convivência e lazer.

2. ESTRUTURAS LEVES/DESMONTÁVEIS
Ao analisar os aspectos que caracterizam o terreno escolhido, assim
como o contexto em que se insere, descobriu-se que o mesmo está envolvido
em uma série de medidas de proteção ambiental, que prezam pela
conservação do ecossistema local. Levando em consideração a importância de
se preservar o terreno, e ainda assim promover um espaço público agradável
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que ofereça os serviços propostos foi levantado uma questão relevante:
executar o projeto arquitetônico utilizando um modelo de arquitetura portável ou
remontável, o que chamamos de “Arquitetura temporária”.
2.1.

Histórico das estruturas temporárias ou desmontáveis

Vivemos atualmente em uma sociedade que valoriza o dinamismo e o
consumo rápido, não diferentemente a arquitetura tenta cada vez mais
acompanhar o ritmo acelerado das cidades. Dessa forma, com o intuito de
atender essa cultura da transitoriedade, surge em evidência a Arquitetura
efêmera ou temporária. A palavra “temporário” está relacionada com o termo
latino temporarius (de natureza sazonal, de curta duração), significa dizer que o
que é temporário é antagônico ao que é permanente, duradouro.
Para se entender a origem da arquitetura temporária que conhecemos,
deve-se entender que a mesma foi desenvolvida durante a segunda revolução
industrial, com o objetivo inicial de viabilizar construções rápidas de amplos e
numerosos monumentos e edificações construídas para as exposições
mundiais, surgidas em 1851, (época em que as nações expunham ao “mundo
civilizado”, sobretudo a sua cultura e os seus avanços tecnológicos) e que, ao
final das temporadas de exposições, eram normalmente desmontadas e
desmembradas em módulos, e assim encaminhadas às indústrias para servir
como matéria prima. Algumas dessas grandes estruturas temporárias
destacam-se por terem sido escolhidas para permanecer instaladas, são elas:
o Palácio de Cristal (que sucumbiu a um incêndio em 1936) e a Torre Eiffel,
hoje o maior símbolo turístico de Paris, na França.
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Figura 4 - Estrutura Torre Eiffel.

Fonte: http://www.brasilvip.net/wp-content/uploads/2013/07/torre-eiffel-1.jpg

Sabe-se que antes das estruturais monumentais temporárias do período
do século XVIII, a arquitetura nômade já existia ao redor do mundo. Ao longo
do desenvolver da humanidade, a necessidade de deslocar-se em grupos para
enfrentarem desafios e tentarem dessa forma perpetuar a espécie fez com que
os grupos passassem a executar as suas próprias moradias, de forma que
fossem de fácil montagem e que os protegessem das intempéries e animais. A
exemplo disso surgem moradias como os iglus (habitação efêmera não
portátil).
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Figura 5 - Construção de iglus.

Fonte: http://www.arquitetonico.ufsc.br/wp-content/uploads/como-construir-um-iglu.jpg

Esse tipo de construção é feita a partir de blocos de gelo regulares,
produzidos manualmente com dimensões de um metro de comprimento, 40
centímetros de altura e vinte centímetros de profundidade. São posicionados
de forma equilibrada um sobre o outro. Devido ao seu formato circular, o iglu
trabalha perfeitamente sobre o efeito da compressão, e sendo assim, não é
necessário nenhum tipo de “aglutinante” para unir os blocos de gelo.
Outro exemplo de arquitetura nômade, dessa vez mais próxima a nossa
realidade sul americana, são as ocas, moradias características dos povos
indígenas brasileiros (Figura 6).
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Figura 6 - Oca, de forma ovalada, estrutura de madeira com vedação em palha.

Fonte:http://www.arquitetonico.ufsc.br/wpcontent/uploads/foto_indios_oca_grj.jpg

Tipo de construção simples, criada para atender as necessidades básicas
de seus ocupantes indígenas. As ocas são estruturadas formadas por grandes
pilares de madeira, e a vedação é feita de folhas de palmeiras ou palha, as
ocas podem chegar a ter quarenta metros quadrados de área. O tempo de
execução dessas habitações é relativamente rápido, em quinze dias com o
trabalho de cerca de vinte índios pode-se executar uma oca. Cada estrutura
executada pode abrigar diversas famílias, que culturalmente vivem no coletivo.
Não somente as ocas brasileiras são exemplos de estruturas efêmeras,
como também as habitações dos índios norte americanos (Figura 7). A
construção, a volumetria e os materiais utilizados se diferenciam das demais
ocas, devido às condições climáticas a vedação é feita com couro de animais
e, diferente das habitações dos indígenas brasileiros, a norte americana é uma
habitação unifamiliar. Tais estruturas possuem o caráter efêmero, mas ao
mesmo tempo possuem um propósito, características próprias da arte e cultura
local.
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Figura 7 - Tenda indígena norte americana,

Fonte: http://www.arquitetonico.ufsc.br/wp-content/uploads/1213050sx.jpg

Os maiores exemplares de arquitetura nômade ainda existente estão
localizados na África, continente marcado por grande diversidade de tribos e
povos. Juntamente com toda essa diversidade, há também uma grande
variação nos tipos de habitações, no entanto, a maioria dos povos nômades
africanos constroem as tendas a partir de tramas de cana e peles de animais,
como as de cabras (Figura 8).
Figura 8 - Exemplo de tendas africanas.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Yurt-construction4.JPG/800px-Yurt-construction-4.JPG
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A arquitetura desmontável, que por muito tempo foi apenas mais um
símbolo de poder dos países centrais, transformou-se em uma ótima solução –
sobretudo em países subdesenvolvidos - onde as condições econômicas,
políticas e sociais, assim como o meio ambiente, podem mudar drasticamente
em um curto intervalo de tempo; exigindo assim uma arquitetura mais
dinâmica, mutável e funcional, que se adapte adequadamente a esse processo
contínuo de transformações (Figura 9).
Figura 9 - Pavilhão de Sevilha – J. Mayer H.

Fonte: http://designdipoesia.com.br/wp-content/uploads/arquitetura-designDipoesia-3.jpg

Esse modo de construção desmontável está muitas vezes ligado na
verdade à ideia de liberdade de muitas das condicionantes que influenciam os
projetos tradicionais de alvenaria, ou outros materiais permanentes, e assim
pode oferecer aos arquitetos uma maior margem de liberdade criativa. Dessa
forma, a arquitetura temporária se torna uma eventual fonte de inspiração para
o resto da arquitetura em si, incentivando cada vez mais os arquitetos a
diminuírem os limites entre a arte e a arquitetura.
2.2.

Sistema construtivo

Arquitetura temporária, desmontável, ou portável, são expressões que
abrangem as estruturas construídas pelo homem, que são previamente
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planejadas e erguidas com a finalidade de poder ser futuramente desmontadas,
para depois serem reaproveitadas por indústrias e/ou outras construções, ou
mesmo para poder ser movidas e, posteriormente, remontadas em outros
locais.
O crescente desenvolvimento tecnológico e as constantes descobertas de
novos materiais têm modificado significativamente, não só execução das
edificações, mas também a sua concepção, materiais esses como o aço, ligas
metálicas, plásticos, e outros recursos industriais. A dinamicidade dessas
edificações projetadas com base nesse tipo de sistema, que podem ser
montadas/desmontadas/remontadas, exige estruturas flexíveis e um sistema
fácil de transportar.
Um dos preconceitos que sempre pairou sobre os
sistemas construtivos industrializados (e, portanto,
sobre as estruturas metálicas) era o de que eles
limitavam a liberdade de criação dos arquitetos.
Hoje o mercado garante a flexibilidade necessária
aos projetos com perfis de diversas geometrias e
dimensões (ROSSO, 2010).

Um das grandes vantagens da arquitetura temporária está em suas
características e propriedades construtivas: Primeiramente ela caracteriza-se
por ser uma arquitetura de montagem rápida, fazendo uma comparação com a
arquitetura convencional que conhecemos. A edificação que será construída é
uma obra a parte da paisagem, já que ao ser inserida no local escolhido, ela
não afeta as características naturais marcantes do terreno. Sua forma de
construção não gera resíduos ou canteiros de obras desorganizados, já que as
peças são previamente projetadas e fabricadas, sendo apenas montadas no
local. Da mesma forma que foram montadas e encaixadas, podem ser
igualmente desmontadas e utilizado o mesmo material em uma nova
construção em outro local.
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PARTE II – REFERENCIAL EMPIRICÓ
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3. ESTUDOS DE REFERÊNCIA
A fim de se entender a dinâmica, o funcionamento e as necessidades de
um espaço público multifuncional, também caracterizado como um parque
urbano faz-se necessário a análise de referências empíricas que estejam
diretamente relacionadas ao projeto que posteriormente será apresentado
neste trabalho.
Ao todo foram realizados três estudos de referências funcionais,
realizados de forma indireta, através de páginas eletrônicas, artigos, periódicos
e livros relacionados aos temas.
Definidos os estudos de caso referentes ao tema abordado nesse
Trabalho Final de Graduação, buscou-se analisar os seguintes pontos de
interesse: características formais (partido arquitetônico, implantação, aberturas,
volumetria, relação exterior/interior); aspectos funcionais (programa de
necessidades,
aspectos

acessibilidade,

construtivos

escolhidos,

cobertura,

fluxos,

(sistema
etc.);

acessos,

estrutural

estratégias

estacionamentos,

empregado,

etc.);

revestimentos

projetuais (iluminação natural,

ventilação natural, proteção das aberturas, tratamento acústico) e informações
a cerca dos serviços oferecidos no local, eventos realizados, número de
funcionários, capacidade de público, caracterização dos usuários, etc.
3.1.

ATRIA ARQUITETOS: Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) foi responsável pela divulgação e promoção do Concurso Público
Nacional de Arquitetura e Expografia para o Pavilhão do Brasil na EXPO
MILÃO 2015, na Itália. Para isso, foi escolhido como frente organizadora do
concurso, o Instituto de Arquitetos do Brasil do Departamento do Distrito
Federal – IAB/DF.
O escritório ATRIA Arquitetos localizado em Brasília, Distrito Federal, é
formado pelos profissionais: Gustavo Costa, Federico Florena, Antonello de
Leo, Danilo Fontes, Larissa Sudbrack, Matheus Mendes e Rafaella Brasileiro.
O escritório apresentou sua proposta contendo soluções arquitetônicas que
atendem os preceitos de estética, funcionalidade, bioclimatismo e eficiência
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energética. A essência do projeto baseia-se em uma arquitetura cinética
ativada pelos ventos (Figura 10). A proposta rendeu a equipe o segundo lugar
na competição nacional.
Figura 10 - Perspectiva proposta ATRIA arquitetos para o Pavilhão Expo Brasil 2015, Milão.

Fonte: http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/noticias/imagens/i410034.jpg

O resultado final do processo projetual da proposta do escritório, foi
baseada em um equilíbrio de vários requisitos importantes para a valorização
do edifício perante o concurso. Foram trabalhados os aspectos da beleza
arquitetônica juntamente com a simplicidade funcional, alta demanda técnica,
custo de execução razoável, controle térmico ambiental e gastos energéticos,
tudo isso materializado dentro de um sistema construtivo racional, formado por
elementos estruturais de fácil montagem e desmontagem.
O que determinou a implantação do edifício foi a necessidade de ligação
entre os espaços do térreo do pavilhão e as alamedas de circulação de
pedestres. Os recuos da composição volumétrica formam grandes espaços
internos ao lote, que acabam promovendo uma área agradável para o convívio
social e eventos que aconteçam no pavilhão. Entre essas grandes áreas
formadas pelos recuos da volumetria, a maior delas é cercada por outros dois
espaços destinados aos redários e zonas de descanso. É possível ainda
observar as áreas de pérgolas que funcionam como canais que proporcionam a
circulação cruzada.
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Figura 11 - Áreas de convívio formadas pelos recuos na volumetria.

Fonte: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD9vH3sLedhGJrcrNXDfNBJsCAa9MMwvT92nYUeN1YPFVqANp

Outra característica importante da proposta do ATRIA arquitetos para o
Pavilhão da Expo Brasil 2015 em Milão, é a combinação de espaços
expositivos internos e externos, que contribuem para um ambiente de
entretenimento educativo. Esta variação de áreas fechadas e abertas, cercadas
por varandas e sombreamento, configura uma relação interespacial inovadora,
que possibilita ao visitante liberdade para frequentar ambientes diversificados e
estimulantes, sempre providos de uma boa iluminação e ventilação natural.
O edifício proposto traz uma nova forma de unir arquitetura e expografia,
procurando romper as regras tradicionalmente estabelecidas para a concepção
de espaços expositivos, contribuindo assim para o controle dos fluxos de
pessoas, evitando filas indesejadas, permitindo aos usuários uma experiência
sensorial diferenciada e, como resultado, o entendimento da mensagem
temática da exposição brasileira.
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Figura 12 - Térreo livre para pedestres.

Fonte: https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShosX1dsGW0GYbxvAPBcoa7x_bauhZrlB5K77u6diDJ
TiRVFhyEA

Segundo relatou a comissão julgadora do concurso, o partido adotado cria
um efeito de grande atratividade e interesse por transformar um sólido
geométrico em um volume transparente. “O estudo preliminar possui identidade
forte e marcante, obtida por meio da utilização de velames translúcidos em
nylon trançado reciclável (“véus”) como vedações laterais”, explica.
3.2.

STUDIO MK27: Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015

Ainda no contexto do mesmo concurso para a escolha do Pavilhão do
Brasil na Expo Milão 2015, foi selecionado outra proposta de edificação para
ser analisado como um estudo de referência para este Trabalho Final de
Graduação.
O escritório de arquitetura Studio MK27, formado pelos profissionais:
Marcio Kogan, Giovanni Meirelles, Marcio Tanaka, Maria Cristina Motta,
também apresentou uma proposta para o concurso. Liderados pelo arquiteto
Kogan, o Studio criou um volume em balanço envolvido externamente por
pórticos de madeira que lhes deu o terceiro lugar no concurso nacional para
construir o Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015 (Figura 13).
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Figura 13 - Volumetria proposta pelo Studio MK27.

Fonte: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc8EVLEVcrgLS9lbGy_zbG9RJw5uoCM6qtLS90AiRkJ-zbhQBTA

A estrutura do edifício se baseia nos grandes pórticos de madeira
igualmente espaçados a cada 1,5 metros para sustentar as caixas metálicas
penduradas, permitindo assim, o amplo espaço livre no térreo, para que os
pedestres tenham livre acesso. Funcionando como uma gigantesca área de
pérgolas, a proposta dos pórticos é responsável por filtrar a entrada de luz
natural no ambiente, proporcionando também um sombreamento parcial. Toda
a complexidade espacial da edificação se desenvolve sob essa sombra, onde a
disposição dos volumes configura vazios de diferentes dimensões.
A proposta também apresenta um conjunto de rampas de acesso que
levam o público ao primeiro volume suspenso chamado “Cubo de Led”, que
abriga grandes projeções de narrativas ficcionais, arquetípicas do consumo de
alimentos brasileiros(Figura 14).
O inicio do percurso do pavilhão é marcado pela praça localizada no nível
térreo, onde são realizadas as atividades temporárias – como apresentações
informais, infantis ou exibições provisórias. Também nesse pavimento se
encontram uma cafeteria para o público, uma cozinha translúcida, as salas
administrativas, banheiros e um grande auditório para eventos (Figura 15).
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Figura 14 - Vista interna do Cubo de Led.

Fontes: http://img2.adsttc.com/media/images/52e6/7a14/e8e4/4e1f/4000/0216/large_jpg/C05.jpg?1390836216

Figura 15 - Vista interna das rampas.

Fonte:
http://img5.adsttc.com/media/images/52e6/7772/e8e4/4e1f/4000/0205/large_jpg/3_lugar_image
m_1.jpg?1390835554

Um ponto forte dessa proposta é o espaço da “Estufa”, uma estrutura
mista, metálica e de vidro, com um jardim suspenso que permite aos visitantes
explorar os diversos solos, climas e plantações existentes no Brasil. Dentro do
local da estufa, o clima é controlado mecanicamente a partir de dispositivos de
sustentabilidade passiva e de aspersores especiais que criam uma chuva
artificial dentro da estufa (Figura 16).
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Figura 16 - Vista da estufa suspensa.

Fonte: http://img3.adsttc.com/media/images/52e6/7a32/e8e4/4e99/0600/01fd/large_jpg/C06.jpg?1390836247

Ainda na mesma linguagem arquitetônica adotada em diversos espaços
expositivos contemporâneos, o layout proposto no projeto guia o público até a
loja do pavilhão – que também funciona como um local de mirante com vista
para os jardins do fundo. Um mezanino dispõe a área de restaurante, que
utiliza os mesmos alimentos colhidos na própria estufa para compor o seu
cardápio.
Segundo os responsáveis pelo julgamento da competição, o projeto se
destacou pela “clareza e elegância formais conseguidas por meio do uso
equilibrado de volumes e a estruturação da planta baixa a partir de uma
setorização funcional bem definida, simples e clara”.
3.3.

Studio East Dining, Londres (Carmody Groarke)

Programado para existir somente por três semanas, o restaurante móvel
Studio East Dining, foi projetado pelo escritório dos arquitetos Kevin Carmody e
Andrew Groarke. A estrutura foi instalada no telhado de um edifício de
estacionamento de trinta e cinco metros de altura, na área leste de Londres
(Figura 17).
O pavilhão temporário é composto por um conjunto de espaços
interligados, forrados com madeira, e toda sua estrutura em metal, e toda
forrada com com uma lona translucida proporcionando sombreamento aos
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clientes e ainda assim permitindo a entrada controlada da luz natural no
ambiente (Figura 18). O espaço tem capacidade para atender até quarenta
convidados. Sua localização permitia aos seus usuários, vistas excelentes do
parque olímpico, dos jogos de Londres 2012.
Figura 17 - Restaurante temporário em cima de um edifício.

Fonte: http://www.carmodygroarke.com/project/all/_images/Studio-East_01.jpg
Figura 18 - Vista interna do restaurante temporário Studio East Dining

Fonte: http://www.carmodygroarke.com/project/all/_images/Studio-East_07.jpg

O projeto foi concebido com a parceria da linha de restaurantes
Bistrotheque, famoso restaurante em Londres. Os oitocentos metros quadrados
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de área do restaurante foram erguidos em cerca de dez semanas. Para sua
construção, foram selecionados materiais de vários canteiros de obras,
andaimes, treliças, postes, fiações elétricas, de forma que tudo que foi utilizado
possui a capacidade de ser cem por cento reutilizável. A membrana translúcida
de polietileno, que marca a identidade volumétrica do pavilhão, foi na verdade
reutilizada de um telhado industrial.
Figura 19 - Studio East dining volumetria

Fonte: http://www.carmodygroarke.com/project/all/_images/Studio-East_05.jpg

Com relação à disposição dos “braços” do pavilhão, o arquiteto Carmody
explica que a posição do estádio da Olimpíada foi primordial para o
direcionamento do visual do pavilhão, mas os outros “braços” também foram
privilegiados com visuais como o Parque Victoria e os Campos de Londres. O
projeto foi selecionado no ano de 2010 como um dos dez edifícios mais
relevantes do ano.
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PARTE III – CÓNDICIÓNANTES
PRÓJETUAIS
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4. ÁREA DE NTERVENÇÃO
A definição da localização da proposta foi direcionada através das
pesquisas realizadas na área, onde foi comprovado que a Via Costeira em
Natal/RN possui hoje grande potencial para ter um espaço público âncora para
a cidade. É um lugar com qualidades suficientes para ser explorado como um
espaço comunitário, podendo proporcionar tanto aos moradores quanto aos
turistas diversas opções de lazer e bem-estar.
A Via hoje se encontra numa situação de espaço vazio de atividades
sociais e coletivas. Existem poucos movimentos e fluxos correntes de pessoas
se apropriando da via, usando-a como uma parte importante da cidade.
Tomada por hotéis e outros estabelecimentos privativos, a Via Costeira tornase muito intimidadora para os demais moradores da cidade. A falta de uma
infraestrutura adequada também interfere nesse fato.
4.1.

O entorno

O universo de estudo é limitado ao Norte com o bairro de Mãe Luiza, ao
Sul com o bairro de Ponta Negra, a Oeste com o Parque das Dunas e a Leste
com o Oceano Atlântico (Figura 20).

P á g i n a | 36
Figura 20 - Universo de estudo dentro do macrozoneamento de Natal/RN

Fonte: SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
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4.1.1. Localização
A Avenida Senador Dinarte Mariz, também conhecida como Via Costeira,
é uma via expressa e litorânea com aproximadamente catorze quilômetros de
extensão. Pertencente à Zona Costeira Brasileira e compõe o patrimônio
natural e cultural da cidade de Natal/RN, margeando a área de preservação do
Parque das Dunas.
O entorno da Via localiza-se dentro da Zona Especial de Interesse
Turístico 2 - ZET-02 - (figura 21), dessa forma está igualmente incluída dentro
da área de controle de gabarito, já que as construções e o que for
implementado nesses locais não devem significar uma barreira visual contra a
paisagem natural.
A Zona Especial de Interesse Turístico 2 tem seus limites estabelecidos
ao Norte com o limite Sul da ZET -3 (conforme o mapa); ao leste com o
Oceano Atlântico; ao Sul com a reta formada pela linha que parte do limite
Norte da ZET-1 até o ponto de interseção da margem direita da via de trafego
com o loteamento São Francisco; e a oeste com a margem direita da via de
tráfego Av. Senador Dinarte Mariz, conhecida como Via Costeira.
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Figura 21 - Zonas Especiais de Turismo e áreas de controle de gabarito de Natal/RN

Fonte: SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
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4.1.2. Aspectos históricos
No final dos anos 70, ainda no inicio do governo de Tarcísio Maia surge o
projeto Parque das Dunas/ Via Costeira, com a finalidade de implantar um
grande projeto de natureza turística para Natal, aproveitando a orla marítima
particularmente, o trecho entra as praias de Areia Preta e Ponta Negra, com o
intuito de desenvolver o turismo estadual e a inserção do estado do Rio Grande
do Norte nas rotas de turismo regional.
Em 20 de julho de 1977, o arquiteto Luís Forte Neto entregou o projeto do
Parque das Dunas/ Via Costeira ao governador Tarcísio Maia, e este então
assinou em 22 de novembro de 1977 o decreto nº 7.237, que declara ser de
utilidade pública, para fins de desapropriação, bens situados na área dunar,
adjacentes ao Oceano Atlântico, no município de Natal, entre a praia do Pinto e
a praia de Ponta Negra. (SOUZA, 1999, p.314).
A proposta inicial do projeto contava com três unidades turísticas – UTs –,
mais a construção de cinco hotéis de cinco estrelas, com 15 andares cada,
além da construção de dois edifícios públicos nas extremidades da Via
Costeira, são elas: a residência oficial do governador, onde hoje funciona o
hotel-escola Barreira Roxa, próximo ao instituto de Biologia Marinha e o Centro
de Convenções. O projeto contava ainda com a construção de residências
particulares de alto padrão, bem como áreas de equipamento de lazer e
restaurantes, além da construção de uma rodovia estruturante, a própria Via
Costeira . Com relação a preocupação ambiental no projeto Parque das Dunas/
Via Costeira pode se destacar o próprio Parque das Dunas e algumas unidades
de preservação ambiental. Outro ponto importante nesse projeto era a
urbanização das favelas de Mãe Luiza e Guanabara.
Após a entrega do projeto, várias manifestações e reivindicações
surgiram por parte da sociedade natalense. Em sua tese de doutorado a profª
Dulce Bentes Sobrinha destaca os problemas que foram enfocados nos fóruns
de discussão pública do Projeto, nos anos de 1977 e 1978:
a) A exploração das dunas circunvizinhas pelo mercado
imobiliário; b) a privatização das praias; c) a incerteza
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quanto
ao
cumprimento
pelas
administrações
subsequentes dos compromissos assumidos pelo Estado
quanto aos padrões de uso e ocupação do solo
estabelecidos para a área; d) a imitação dos padrões
urbanísticos adotados em outras localidades do País e já
questionados em seus pressupostos, como por exemplo
a verticalização da praia de Copacabana, no Rio de
Janeiro; e) a perspectiva de destruição dos lençóis
subterrâneos de agua potável que servem a cidade,
devido a destruição da vegetação das dunas; f) a falta de
conhecimento das autoridades competentes sobre os
riscos de intervenção na região das dunas; g) o usufruto
dos benefícios da infra-estrutura implantada por uma
parte restrita da população; h) o reconhecimento de que o
projeto não representava uma prioridade diante dos
problemas que a cidade enfrentava com relação a infraestrutura e equipamentos urbanos; i) o agravamento do
problema viário da praia de Ponta Negra (BENTES
SOBRINHA, 2001,p.161).

Devido às criticas que surgiram por causa do projeto Parque das
Dunas/Via Costeira, o projeto original teve de ser reformulado em alguns
pontos. A primeira mudança foi a eliminação da construção de núcleo
residencial no local. Em 1979, é liberado para a concorrência o projeto de
construção da Via Costeira. A Empresa Industrial Técnica (EIT) do Rio Grande
do Norte venceu. Ao mesmo tempo a empresa Burle Marx & Cia foi contratada
pra fazer o projeto paisagístico da área (SOUZA, 1999, p.315).
Após a sucessão do governo de Tarcísio Maia para Lavoisier Maia, foi
dada continuidade ao projeto de construção da Via Costeira. Em 17 de
setembro de 1980, o governador decreta a Lei nº 4.972, que delimita as áreas
de cada Unidade Turística e autoriza o Estado a subscrever ações da Empresa
de Promoção e Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte
(EMPROTURN),

mediante

a

incorporação

de

imóveis,

e

dá

outras

providências. Em 15 de março de 1983 é inaugurada a Via Costeira (SOUZA,
1999, p. 316).
Mesmo com os inúmeros incentivos cedidos pelo governo do Estado aos
investidores, como facilidade de adquirir terrenos, implantação da infraestrutura
e empréstimos subsidiados, os empresários tanto locais como estrangeiros,
não se sentiam motivados para investir na Via Costeira, já que no início dos
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anos 80 o turismo em Natal não estava ainda em evidência no âmbito nacional
(FONSECA, 2005, p.120). Com isso o projeto precisou ser modificado, já que a
idéia inicial de construir cinco hotéis de luxo em uma área ainda não valorizada
turisticamente não era viável. Foi proposta então a mudança durante o governo
de José Agripino Maia (1983-86), pelo presidente da EMPROTURN, Augusto
Carlos Viveiros, em que sugeria a ampliação do numero de hotéis de cinco
para doze, de duas a cinco estrelas possuindo no máximo, três andares
(SOUZA,1999, p.318). Devido a irregularidades na comercialização destes
terrenos, a alienação das áreas e as contratações foram suspensas até a
elaboração do plano.
Enquanto isso em 13 de Julho de 1983, o Centro de Convenções ficou
com cerca de 90% da sua construção concluída. E o prédio destinado a ser a
residência oficial do governador foi transformado pelo então governador José
Agripino em Hotel-Escola, com o nome de Barreira Roxa Praia Hotel,
inaugurado em 03 de novembro de 1985.
Figura 22 - Av. Engenheiro Roberto Freire, Rotatória da Via Costeira, Centro de Convenções,
foto do início dos anos 80.

Fonte: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-akash3/947337_460714160678192_871808785_n.jpg
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Em 1986, durante o governo de Radir Pereira, realizou-se a segunda
reformulação do Projeto. Nessa alteração, o número de hotéis aumentou de
doze para vinte, e as duas áreas que anteriormente eram reservadas para
preservação

ambiental,

foram

absorvidas

nesta

reformulação

para

a

construção de um shopping center e um parque aquático (SOUZA, 1999, p.21).
Tal mudança no projeto chamou a atenção dos investidores locais e efetivou a
entrada do Rio Grande do Norte no cenário turístico do nordeste (FONSECA,
2005, p.120).
Mas novamente por irregularidades na situação dos terrenos, houve a
terceira reformulação, que reduziu para 12 o número de hotéis na Via Costeira.
Em 1990, juntamente com a mudança de governo houve a quarta mudança,
promovida pelo arquiteto Luís Forte Neto, no governo de José Agripino
(1990/1994), aumentando mais três terrenos para construção de hotéis. Mesmo
assim essa proposta não se concretizou já que a tipologia hoteleira foi
modificada de alto padrão para padrão médio ou pequeno porte. Dessa forma
foi necessário aumentar o número de empreendimentos para suprir a demanda
turística. Foram estabelecidos então 22 empreendimentos de menor porte com,
no máximo, quatro pavimentos.
Atualmente, dos 30 terrenos localizados na Via Costeira, cerca de 15
foram de fato edificados. Pode-se dizer que hoje, mesmo depois de longos
processos de mudança no regulamento do projeto Parque das Dunas/Via
Costeira, se tornou um dos principais pontos turísticos do Nordeste, como
também no quadro do turismo nacional, tudo isso fruto dos incentivos públicos
e privados de valorização do desenvolvimento turístico no Estado, destacando
nesse processo, o investimento estadual por parte da Empresa de Promoção e
Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte - EMPROTURN, que foi
substituída pela atual Secretaria de Estado do Turismo - SETUR. Os mapas a
seguir com o parcelamento dos terrenos da Via Costeira, foram obtidos através
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria do Patrimônio
da União, detalham os loteamentos e suas respectivas ocupações.
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4.1.3. Aspectos morfológicos
Os aspectos de morfologia urbana tratam basicamente da urbanização da
área estudada, fazendo uma análise da ocupação do solo, seu traçado e
parcelamento, os domínios públicos e privados, e o gabarito das edificações
que estão inseridas na área.
Ao analisar os usos presentes na Via Costeira, de acordo com a origem
pública ou privada, percebe-se que a predominância é de domínio privado,
sejam hotéis, restaurantes, enquanto que o domínio público é composto
basicamente pelas áreas de passagem, representadas pelas vias, e as áreas
de praia, definidas pelos terrenos da marinha. Entre os terrenos públicos, três
não possuem construção ainda, e dois já estão edificados (que são o hotelescola Barreira Roxa e o Instituto de Oceanografia e Limnologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Os lotes de domínio privados
são vinte e quatro, onde treze possuem uma edificação ou estão em fase de
construção enquanto onze ainda não foram modificados.
Com relação ao parcelamento das terras da Via Costeira, sabe-se que
sua totalidade está delimitada pela própria via e pelo mar. A disposição dos
lotes em geral é caracterizada por ser um terreno mais largo do que comprido,
ou seja, seu lado maior está no sentido da via, dessa forma para adentrar
menos na área do mar. Além dos lotes privados edificáveis, existem também os
lotes da marinha, que foram traçados de acordo com a Gerência Regional do
Patrimônio da União. Da rede hoteleira, sabe-se que 22 terrenos são de
investidores norte rio-grandenses, quatro são de investidores a nível local, e
mais quatro em nível internacional. Existem ainda os lotes de propriedade da
DATANORTE (parcelamento das áreas da Via Costeira cedido pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento, Gestão e Secretaria do Patrimônio da União
encontra-se no apêndice).
Analisando o traçado da área da Via Costeira, sabe-se que a mesma é
composta pela própria Avenida Senador Dinarte Mariz, caracterizada como via
estrutural do sistema viário da cidade, classificada como arterial I de acordo
com o Código de Obras de Natal – Lei complementar nº 055/00. A av. Dinarte
Mariz é responsável por interligar os bairros de Ponta Negra e Capim Macio
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com Areia Preta e Mãe Luiza. Os demais caminhos encontrados na Via
Costeira são caracterizados como informais, e geralmente são de acesso à
praia.
4.2.

O terreno

Dentro do universo de estudo deste trabalho, destacamos o terreno
escolhido para o projeto do Trabalho Final de Graduação em questão. O
terreno, denominado como “Vale das Cascatas”, é o sétimo lote, no sentido
Ponta Negra/Mãe Luiza, dentro da classificação do parcelamento das áreas da
Via Costeira feita pelo Ministério do Planejamento, Orçamento, Gestão e
Secretaria do Patrimônio da União.
O lote é margeado ao Norte pelo hotel cinco estrelas Pestana Natal, ao
leste pela Avenida Dinarte Mariz (Via Costeira), a oeste pelo Oceano Atlântico
e ao sul não há barreiras físicas que separem o terreno do próximo lote, mas
sabe-se que o lote vizinho está atualmente ocupado somente por uma estação
de tratamento de esgotos.
Figura 23 - Vista aérea do terreno Vale das Cascatas.

Fonte: Google Earth, 2014.
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O terreno configura-se como um dos dois lotes públicos remanescentes
na Via Costeira. Ele é conhecido pela sua arborização retilínea e uniforme com
árvores de grande porte do gênero Eucalyptus, comumente conhecido como
Eucalipto. Outro ponto importante a destacar no terreno, é a ruína da antiga
edificação do local (figura 24) o espaço é bastante utilizado para ensaios
fotográficos.
Figura 24 - Ruína de antiga edificação no terreno.

Fonte: Acervo próprio, 2014.

Atualmente, o terreno não oferece serviços, ou suporte aos pedestres e
usuários da Via, encontra-se vazio, sem função, mas ainda assim é comum ver
pessoas se apropriando do espaço para atividades de lazer e esportes,
principalmente nos finais de semana. Destaca-se a presença de surfistas que
utilizam a praia e estacionam os veículos no próprio terreno, famílias se
confraternizando, e jovens praticando diversos esportes, como slackline, bike,
skate (figura 25).
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Figura 25 - Apropriação do terreno pelos usuários da Via Costeira.

Fonte: Acervo próprio, 2014.

Recentemente a associação dos hoteleiros da Via Costeira (Pólo Praia da
Costeira), buscou auxílio no setor de arquitetura da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, para projetar um novo plano de revitalização para a Via e
para os terrenos públicos, incluindo o Vale das Cascatas. Os próprios
empresários que possuem seus investimentos na área perceberam a
necessidade de se revitalizar o local, já que se tornou um lugar pouco
frequentado. A situação atual da Via Costeira tem prejudicado os investidores,
dessa forma, a solução encontrada foi achar uma alternativa de aprovar um
projeto de revitalização para a Via Costeira. Chegou-se a conclusão através
das reuniões realizadas entre os representantes do curso de arquitetura da
UFRN e do Pólo Praia da Costeira que seria viável nesse caso a elaboração de
um concurso através do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Ainda não há
informações sobre edital ou datas.
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5. CONDICIONANTES LEGAIS
Para se chegar à concepção de um projeto, necessita-se primeiramente o
prévio conhecimento das prescrições e restrições que incidem sobre o terreno
e o uso do edifício a ser construído. Neste sentido, serão considerados
relevantes para este Trabalho Final de Graduação o Plano diretor de Natal, o
código obras, a Norma brasileira de Acessibilidade (NBR9050) e o código de
Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte.
5.1.

Plano diretor de Natal

O Plano Diretor da Cidade do Natal é um instrumento de extrema
importância dentro da política de desenvolvimento e expansão do munícipio.
Ele deve proporcionar uma correta orientação a produção de espaços e
garantir os direitos dos cidadãos, no que se refere ao ordenamento territorial o
desenvolvimento social e econômico, a preservação ambiental e a identidade
cultural e histórica.
A lei n° 082/07 dispõe do Plano Diretor da Cidade do Natal, no qual serão
extraídas as prescrições que se referem ao terreno escolhido para o
desenvolvimento

deste

projeto.

Para

uma

melhor

compreensão,

os

conhecimentos relevantes a este trabalho serão dispostos nos itens a seguir.
5.1.1. Áreas especiais
As áreas especiais se diferenciam das demais localidades da cidade,
devido a sua legislação específica, cujos parâmetros urbanísticos irão
prevalecer sobre as demais regras definidas pelo Plano Diretor. Estas áreas
estão inseridas nas zonas urbanas e zonas de expansão urbana, podendo ser
adensáveis ou não. As áreas não edificantes também se classificam como
áreas especiais, devido ao seu valor cênico, paisagístico e preservação
ambiental.
De acordo com o artigo 20, no capítulo II do Plano Diretor de Natal, as
áreas especiais são divididas em três classificações: I – Áreas de Controle de
Gabarito; II – Áreas Especiais de Interesse social; e III – Áreas de Operação
Urbana.
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As áreas de Controle de Gabarito são aquelas localidades que mesmo
passíveis de adensamento, tem como objetivo proteger o valor cênico e
paisagístico do local, e dessa forma assegurar condições de bem estar, e a
garantia da qualidade de vida e equilíbrio climático da cidade.
São elas: I - Orla Marítima, do Forte dos Reis Magos até o Morro do
Careca, de acordo com as normas fixadas em leis especificas: ZET - 1, ZET - 2
e ZET - 3; II – Entorno do Parque das Dunas; III - Área definida pelo perímetro
estabelecido na margem esquerda do Rio Potengi, incluindo a ZET - 4; IV –
Zonas de Proteção Ambiental – ZPA’s, conforme as normas fixadas em leis
específicas.
O terreno escolhido para o desenvolvimento deste projeto, o Vale das
Cascatas, na Avenida Dinarte Mariz, Via Costeira, está classificado dentro da
Zona Especial de

Interesse Turístico

dois (ZET

-

2). Portanto os

empreendimentos propostos para essa área não poderão possuir gabarito
máximo que ultrapasse o nível da Avenida Dinarte Mariz, com exceção das
áreas em que a localização e as características topográficas do terreno já se
constituam uma barreira física a visualização da paisagem, ficando nesse caso
limitado em 7,5m (sete metros e meio) o gabarito máximo da edificação.
A lei n°4.547 de 30 de Junho de 1994, dispõe sobre o uso do solo, limites
e prescrições urbanísticas da Zona Especial de Interesse Turístico 2 – ZET -2.
O artigo 2 da mesma lei estabelece seus limites: A ZET-2 tem seus limites
estabelecidos ao Norte com o limite Sul da ZET -3 (conforme mapa de Controle
de Gabarito em anexo); ao leste com o Oceano Atlântico; ao Sul com a reta
formada pela linha que parte do limite Norte da ZET-1 até o ponto de
interseção da margem direita da via de trafego com o loteamento São
Francisco; e a oeste com a margem direita da via de tráfego Av. Senador
Dinarte Mariz, conhecida como Via Costeira (os mapas cedidos pela prefeitura
com os limites da ZET-2 estão em anexo no final deste trabalho).
Com relação aos usos permitidos nessas áreas, o anexo I da lei n°4.547
prescreve as seguintes classificações: Foram estabelecidos primeiramente três
níveis: 1. Âmbito local; 2. Âmbito setorial; 3. Especial.
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O primeiro nível trata dos usos relacionados à prestação de serviços, são
eles: S2-1 – Prestação de serviços de âmbito setorial, tais como: hotéis,
hospedarias, apart-hotel, hotéis residências e flat-service; S2-2 – Casas de
show, danceterias, locação de automóveis, boates; S2-3 – Postos bancários de
pequeno porte.
O segundo nível trata dos usos relacionados ao comércio varejista: CV1 –
Usos comerciais varejistas de âmbito local, tais como: lojas de artesanato,
quiosques comerciais, boutiques, bancas de jornais e revistas, floriculturas,
bares, lanchonetes, restaurantes, sorveterias, confeitarias, gastronomia típica,
casas de jogos, casas de banho e fisioterapia; CV2 – Grupo de atividade
comercial varejistas de âmbito local – (CV1) + (S2-3); CV3 – Lanchonetes
drive-in, shopping center.
Por ultimo, o terceiro nível trata dos usos institucionais: INS.1 – Usos
institucionais de âmbito local, tais como: Posto de correios, postos de serviços
e equipamentos públicos de pequeno porte, coretos, espaços para atividades
culturais ao ar livre, praças, quadras e equipamentos esportivos, lotes e pátios
de brinquedos, sede de ONG’s, postos médicos, postos salva-vidas, vestiários
e instalações sanitárias, cinemas, teatros, galerias de arte; INS.2 – Usos
institucionais de âmbito setorial tais como: museus, planetários, pinacotecas e
similares; INS.3 – Pavilhão de festas, drive-in, anfiteatros, áreas de camping e
similares.
5.1.2. Prescrições Urbanísticas
De acordo com a classificação do usos do solo da ZET 2, o projeto deste
Trabalho Final de Graduação caracteriza-se como de uso institucional 1
(INS.1),dessa forma, seguindo um quadro de prescrições urbanísticas
especifica para a localidade. Abaixo se encontra a tabela estabelecida pela
prefeitura para as localidades que se encontram dentro da Zona de Interesse
turístico 2(quadro em tamanho maior em anexo).

P á g i n a | 50

Figura 26 - Quadro de prescrições urbanísticas ZET-2.

Fonte: Lei n°4.547, prefeitura do Natal.

5.1.3. Sistema Viário
Com relação ao sistema viário, é importante saber que o empreendimento
proposto pode gerar impactos que serão causados pela necessidade de
grandes áreas de estacionamento e o possível aumento do fluxo de carros no
local. Neste sentido, deve-se procurar projetar entradas/saídas de veículos
para vias que suportem sua demanda, de forma a não agravar os problemas de
tráfego.
De acordo com o Código de Obras da cidade do Natal, a Avenida Dinarte
Mariz (Via Costeira) onde se encontra o terreno escolhido, é classificada como
uma via estrutural da classe Coletora I (articulação). Segundo o Código
Brasileiro de Trânsito (CTB), a via Coletora é aquela destinada a coletar e
distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito
rápido ou arteriais, dessa forma, facilitando a movimentação de uma região à
outra em uma cidade.
Ainda dentro do item de sistema viário de acordo com o Plano Diretor de
Natal, é estabelecido que a largura mínima das calçadas ao longo das vias seja
de dois metros de largura, estando de acordo com os parâmetros de
acessibilidade definidos pelas normas técnicas e legislação pertinente.
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5.1.4. Estacionamento
O Plano Diretor estabelece que os empreendimentos de serviços, assim
como os de usos institucionais devem prever áreas para estacionamento ou
guarda de veículos, sejam elas cobertas ou não. Para saber a quantidade
mínima de vagas para o projeto proposto, deve-se seguir as normas
estabelecidas pela Zona Especial de Interesse Turístico 2 (ZET-2).
De acordo com o quadro de prescrições urbanísticas da ZET-2, sendo o
uso do empreendimento, um uso Institucional I, a área mínima requerida para o
estacionamento é de 1 vaga para cada 20m² de área útil. Tendo em vista que o
projeto possui 889,43m² de área útil, a quantidade mínima de vagas de
estacionamento vai ser de 45. As dimensões mínimas admitidas para cada
vaga é de 2 metros e 40 centímetros (2,40m) de largura por 4 metros e meio
(4,50m) de comprimento. Além da área para estacionamento dos usuários do
terreno, também deve-se estabelecer áreas para carga e descarga, embarque
e desembarque de transportes turísticos.
5.1.5. Acessibilidade
Com relação à acessibilidade nos locais públicos ou privados de uso
coletivo as normas de acessibilidade às pessoas portadoras de alguma
deficiência física ou mobilidade reduzida, devem ser cumpridas de acordo com
os parâmetros técnicos estabelecidos na NBR 9050/2004, da associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que se refere a vagas de
estacionamento, sinalização, mobiliário urbano, entre outros itens.
5.1.6. Empreendimentos de Impacto
Os

empreendimentos

de

Impacto,

construções

publicas/privadas,

residenciais/não residenciais, se caracterizam por serem aqueles cujos usos ou
atividades possam causar significativo impacto/alteração no ambiente natural
ou construído ou uma sobrecarga na capacidade de atendimento de
infraestrutura.
O Plano Diretor considera qualquer edificação não residencial com área
construída igual ou superior a 1500m², empreendimentos não residenciais com
capacidade de reunir simultaneamente 300 pessoas e empreendimentos
destinados a lazer e entretenimento, como sendo empreendimentos de
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impacto. Estes projetos devem apresentar um relatório de impacto de
vizinhança (RIV), para análise e requerimento da licença urbanística.
O projeto proposto neste Trabalho Final de Graduação mesmo sendo um
empreendimento

de

grande

porte,

e

sendo

destinado

ao

lazer

e

entretenimento, e possuindo a capacidade de suportar mais de 300 pessoas
simultaneamente, ainda não se classifica como um empreendimento de
Impacto, já que sua construída é de 1336,56m², dessa forma, não superando o
mínimo de 1500m² para classificar-se.
5.2.

Código de Obras de Natal

Para se executar obras de construção, reforma, ampliação, demolição,
instalação e reconstrução é necessário um prévio licenciamento por parte do
município de Natal, fincando instituído pelo Código de Obras e Posturas do
Município de Natal (lei complementar n°55, de 27 de Janeiro de 2004) as
normas específicas para elaboração de projetos e execução de obras e
instalações quanto aos seus aspectos técnicos e funcionais. Dessa forma,
serão listados abaixo os principais aspectos relevantes ao projeto.
5.2.1. Compartimentos
Os compartimentos são classificados de acordo com o seu uso, ou as
funções a que se destinam. Existem os compartimentos de permanência
prolongada e os de permanência transitória, sendo os de permanência
prolongada aqueles espaços em que os usuários necessitam de um espaço
maior de tempo para realizar a atividade que deseja, de acordo com sua
função, ou seja, áreas como cozinhas, copa, salas, escritórios. E os
compartimentos de permanência transitória, são aqueles que os usuários
gastam menos tempo, como banheiros, depósitos, garagens, entre outros.
Ainda existem os compartimentos de uso especial, que são aqueles que além
de abrigarem suas funções comuns, também apresentam características
próprias e peculiares, conforme sua destinação.
De acordo com a classificação contida no Código, fica determinado que
os compartimentos de permanência prolongada deverão possuir pé direito
mínimo de 2,50m e os de permanência transitória com o mínimo de 2,40m.
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5.2.2. Vãos e aberturas de ventilação e iluminação
De acordo com o artigo 147 do mesmo, toda edificação deve ser
projetada de forma mais favoráveis aos critérios de ventilação e insolação e
iluminação natural, observando as posições dos pontos cardeais. Portanto
todos os vãos das edificações devem dispor de aberturas para a iluminação e
ventilação natural, abrindo para o exterior da construção, com exceção dos
edifícios não residenciais, desde que as aberturas impliquem com o uso do
ambiente.
Os vãos destinados a iluminação e ventilação devem conter as áreas
mínimas conforme seus usos, sendo de: 1/6 da área do piso para
compartimentos de permanência prolongada, como salas, quartos, escritórios;
e 1/8 para áreas de permanência transitória como banheiros.
Está regulamentada também a iluminação através de varandas, terraços,
e alpendres. Fica estabelecido a permissão desde que a extensão coberta não
ultrapasse 2,50m, assim como, a iluminação e ventilação através de pérgolas e
jardins internos, desde que tenham área mínima de 1m² e forma geométrica
que admita a inscrição de um circulo de no mínimo 1 metro de diâmetro.
5.2.3. Escadas e rampas
Com relação às escadas e rampas de uso coletivo, deve-se adotar a
largura de passagem mínima de 1,20m e pé direito superior a 2,10m,
atendendo aos seguintes aspectos, além das normas brasileiras de
acessibilidade (ABNT): Os degraus devem ter uma altura mínima de 0,15m e
máxima de 0,18m, e o piso com dimensão mínima de 0,28m e máxima de
0,32m, sendo revestido com material antiderrapante; quando possuir altura
superior a 1m (um metro) deverá possuir corrimão contínuo; a sequencia de
degraus entre diferentes níveis será preferencialmente reta, devendo existir
patamares intermediários em mudanças de direção ou quando exceder a 16
degraus.
5.3.

ABNT – 9050

Elaborada pelo comitê brasileiro de acessibilidade, a norma técnica
brasileira 9050 do ano de 2004, estabelece critérios e parâmetros acerca da
acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
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Para algo ser considerado acessível, deve obrigatoriamente ter o seu acesso a
qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida Destaca-se nos
itens a seguir as principais prescrições desta norma.
5.3.1. Parâmetros antropométricos
Este item trata das dimensões referenciais antropométricas de acordo
com a Norma Técnica Brasileira. Tais dimensões foram estabelecidas
considerando como referência as medidas entre 5% a 95% da população
brasileira, que representa os extremos correspondentes a mulheres de baixa
estatura e homens de alturas elevadas.
Para circulação, a Norma estabelece que uma pessoa sem necessidades
especiais precisa de no mínimo 0,60m de vão para sua circulação em pé
andando de frente, podendo chegar até 1,20m quando está usando muletas.
Com relação a cadeirantes, considera-se como referência, 120m x 0,80m. A
dimensão mínima necessária para cadeirantes em linha reta sem obstáculos é
de 0,90m de largura. Para manobras das cadeiras de rodas exige-se no
mínimo: Rotação de 90° 1,20m x 1,20m; rotação de 180° 1,50m x 1,20m;
rotação de 360° diâmetro de 1,50m.
As superfícies de trabalho necessitam de altura mínima de 0,73m entre o
piso e a parte inferior e altura entre 0,75m e 0,85m entre o piso e superfície
superior.
5.3.2. Sinalização e comunicação
A norma também estabelece as formas para sinalização e comunicação
visual (símbolos e textos), tátil (caracteres e figuras em relevo e Braille) e
sonora (recursos auditivos). Quanto a caracterização a cerca do tipo de
sinalização a norma classifica da seguinte forma: sinalização permanente é
aquela utilizada nas áreas com função definida, ex.: enfermaria, sala de aula,
etc; a direcional é aquela que indica a direção de um percurso; a de
emergência indica rotas de fuga, saídas de emergência, ou alerta de perigo; e
a sinalização temporária é aquela que indica informações provisórias que
podem ser alteradas periodicamente, ex.: placas “homens trabalhando”.
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O símbolo internacional de acessibilidade deve ser branco em fundo azul,
opcionalmente pode ser em branco sobre fundo preto ou preto sobre fundo
branco. A imagem deve estar voltada sempre para a direita. Não deve haver
nenhuma alteração, estilização ou adição. Deve ser instalado em entradas,
áreas

e

vagas

de

estacionamentos,

áreas

acessíveis

de

embarque/desembarque, sanitários, áreas de assistência para resgate, áreas
de refúgio, saídas de emergência, áreas reservadas para pessoas em cadeira
de rodas e equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de
deficiência.
Quando um acesso não apresenta condições de acessibilidade deve
possuir informação visual indicando a localização de acesso mais próximo que
atenda as condições da NBR9050. A sinalização deve ser perceptível para
pessoas com baixo nível de visão, ser em acabamento fosco, evitando dessa
forma o uso de materiais brilhantes ou de alta reflexão. A visibilidade da
combinação de cores pode ser classificada de forma decrescente em função
dos contrastes. Recomenda-se a utilização de contraste entre 70% a 100%
(claro sobre escuro ou escuro sobre claro). Exige-se que textos de informações
possam ser lidos em distâncias de 0,75m e no caso de textos afixados no
mínimo a 0,40m.
Figura 27 - Sinalizações de acessibilidade
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Fonte: http://thaisfrota.com.br/wp-content/uploads/2012/03/sinaliza%C3%A7%C3%A3o-corretatirada-da-Norma-de-Acessibilidade.jpg

5.3.3. Acessos e Circulação
Em relação aos acessos e circulações, a Norma Brasileira estabelece
alguns parâmetros e obrigatoriedades. Nas edificações e equipamentos
urbanos, todas as entradas e principais funções devem ser acessíveis a todos.
Com relação aos pisos, a inclinação transversal máxima da superfície dever ser
até 2% para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal
máxima de 5%.
Os desníveis devem ser evitados em rotas acessíveis. Até 5mm não
demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5mm até 15mm devem
ser tratados como rampa com inclinação máxima de 50%. Desníveis superiores
a 15mm são considerados como degraus.
As rotas de fuga devem ser bem iluminadas e sinalizadas com
dispositivos de balizamento (elementos que definem os limites das áreas de
circulação). Quando houver escadas, deve-se prever áreas de resgate para
pessoas em cadeiras de rodas. Esta área deve ser ventilada e fora do fluxo
principal de circulação.
Os estacionamentos devem possuir entradas acessíveis. Caso não
possam atender essa exigência, o equipamento urbano ou edificação deverá
possuir vagas específicas para os portadores de necessidades especiais com
rota acessível à entrada. Locais de uso restrito, como carga e descarga não
necessitam de acessibilidade.
Para se calcular rampas acessíveis, deve-se utilizar a seguinte fórmula: i
= h x100, onde: i = inclinação, h = altura e c = comprimento. Para inclinações
de 6,25% e 8,33% devem ser previstos descanso nos patamares a cada 50m
de percurso. Para inclinação até 5% admite-se um desnível de até 1,50m sem
limites de segmentos de rampa Para inclinação entre 5% e 6,255 admite-se um
desnível de até1, 00m sem limites de seguimentos de rampa. Já para
inclinação de 6,25% até 8,33% o desnível máximo permitido para cada
segmento de rampa é 0,80m com 15 seguimentos de rampa.
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5.3.4. Sanitários e vestiários
As principais adaptações que um banheiro acessível deverá ter em sua
estrutura são: A porta de acesso com 0,90m de vão, sua abertura deve ser
orientada para fora, com uma chapa de laminado plástico colada na parte
inferior e um puxador horizontal na altura da maçaneta da porta; altura mínima
do vaso sanitário deve ser de 0,46m; devem ser instaladas as barras
horizontais de 0,80m para auxiliar na transferência para o vaso sanitário, tendo
altura a partir do chão de 0,75m; o piso deve ser antiderrapante; deve ser
previsto o local para manobra da cadeira de rodas no interior do banheiro; o
lavatório deve estar a 0,75m do chão, se coluna para acomodação do
cadeirante.
Figura 28 - Exemplo de banheiro acessível

Fonte: http://www.monteseuprojeto.com.br/wp-content/gallery/planta-baixa-banheiroacessivel/Planta%20baixa%20banheiro%20acessivel.jpg

5.4.

Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico do
Estado do Rio Grande do Norte

Este conjunto de normas estabelece critérios básicos essenciais a
segurança contra incêndios nas edificações do Estado do Rio Grande do Norte,
com o objetivo de garantir os meios necessários para o combate ao mesmo,
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evitando/minimizando a propagação do fogo, facilitando as ações de socorro e
assegurando a evacuação segura dos ocupantes do edifício. As especificações
deste código se aplicam a todas as edificações.
As exigências quanto aos dispositivos de proteção contra incêndio variam
de acordo com a classificação do uso do edifício. De acordo com essa
classificação, o projeto proposto nesse Trabalho Final de Graduação encontrase no quesito “reunião pública”: edificações destinadas à exposição, teatros,
cinemas, auditórios, colégios, centros de cursos diversos, salas de reunião,
“boites”, salões de festa, bailes, casas noturnas, ginásios poliesportivos,
templos religiosos, restaurantes com “boite”, bingos, casas de show e similares.
Portanto uma edificação classificada como “reunião pública” deve atender
as seguintes exigências: Os espetáculos que ocorrerem no local deverão ter a
presença de pessoal habilitado nas técnicas de prevenção e combate a
incêndio e controle de pânico, devidamente reconhecido pelo Corpo de
Bombeiros Militar; todas as peças de decoração confeccionadas em material
de fácil combustão deverão ser tratadas com proteção retardante à ação do
calor (ignifugação); o local deverá dispor de renovação de ar ambiente através
de ventilação natural; deverá dispor de sistema de iluminação de emergência;
as portas de saída de emergência deverão ter abertura no sentido de saída e
destravamento por barra anti-pânico; é obrigatória a utilização de guarda-corpo
nas sacadas, rampas e escadas, em material resistente, evitando-se quedas
acidentais;
A proteção contra incêndio de uma edificação engloba um conjunto de
dispositivos que possibilitam a minimização da incidência de incêndios,
detectar o incêndio ainda no início, evitar a propagação do fogo, garantir o
escape seguro dos seus ocupantes e facilitar as ações de combate ao incêndio
e o salvamento de pessoas.

6. CONDICIONANTES FUNCIONAIS
Antes do desenvolvimento do projeto arquitetônico, é importante fazer um
estudo prévio do programa de necessidades e o pré-dimensionamento dos
espaços de uma edificação, elementos essenciais a concepção projetual.
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Dessa forma, é possível proporcionar a utilização de forma eficaz e funcional
da edificação.
6.1.

Programa de necessidades

O programa de necessidades exerce um papel importante no processo
projetual, é utilizado para solucionar as necessidades dos usuários da
edificação, no que diz respeito aos espaços de um projeto arquitetônico,
levando em consideração o contexto em que o projeto está inserido, as
condições, requisitos e objetivos que o mesmo deve atender.
Com base nos estudos de referências, e pesquisas em outros trabalhos
finais de graduação e dissertações, disponíveis na biblioteca setorial do curso
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(CEPAU), e a partir de entrevistas realizadas com usuários do local do projeto,
assim como com as autoridades que dispõem da concessão do terreno e
interesse real na construção de um projeto no local, foi desenvolvido o
programa de necessidades para este projeto arquitetônico.
Figura 29 - Programa de necessidades

PROGRAMA DE NECESSIDADES
ESPAÇOS EXTERNOS
AMBIENTE

DISCRIMINAÇÃO

Estacionamento

Vagas para veículos

Caixa d’água

Reservatórios de água

Academia pública

Parque de skate/bike
Play Ground
Camping

Redário

Slackline

Exercícios ao ar livre com máquinas de
academia fixas
Área para a prática do esporte com
equipamentos especializados
Área infantil
Espaço arborizado livre para a prática de
camping
Espaço arborizado livre para a instalação
de redes pessoais
Espaço arborizado livre para a prática do
esporte
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Pista de cooper

Pista de corrida para a prática do esporte

ANEXO PARQUE DE SKATE/BIKE
AMBIENTE

DISCRIMINAÇÃO

WC feminino

Banheiro feminino

WC masculino

Banheiro masculino
Banheiro exclusivo para portadores de

WC acessível

deficiência física

Lanchonete

Alimentação e área de conivência
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

AMBIENTE

DISCRIMINAÇÃO

WC feminino

Banheiro feminino

WC masculino

Banheiro masculino
Banheiro exclusivo para portadores de

WC acessível

deficiência física

Lanchonete

Alimentação e área de conivência

Sala médica

Atendimento médico

Sala de informação turística

Auxílio ao turísta
Espaço para eventos de natureza

Salão exposições

expositora e feiras

Salão para ginástica e expressão

Espaço para a prática de danças e outras

corporal

atividades corporais

Salão para treinos

Espaço para a prática de treinos diversos

RUÍNA EXISTENTE
AMBIENTE

DISCRIMINAÇÃO

Recepção

Espaço para espera

Hall

Sala de acesso a admnistração

Administração

Administração do complexo

WC administração

Banheiro para a administração

Almoxarifado

Armazenamento de documentos

Depósito

Armazenamento de materiais
Fonte: Acervo próprio, 2014.

Tanto os usuários da Via Costeira, como as autoridades interessadas no
terreno, relataram a necessidade de um espaço público que proporcionasse
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lazer e esportes, assim como também áreas de convivência para todos os
públicos, crianças, jovens, adultos, idosos. Essa real necessidade no local foi o
que norteou as escolhas dos ambientes do programa de necessidades.
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PARTE IV – Ó PRÓJETÓ
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7. EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE CONCEPÇÃO
Com base nos estudos realizados, nas referências levantadas e nos
condicionantes projetuais determinados anteriormente, a evolução do processo
de concepção deste Complexo de lazer e esporte, iniciou a partir do
fluxograma, seguido do macrozoneamento do terreno, zoneamento das
edificações e desenvolvimento do partido arquitetônico.

7.1.

Fluxograma

O fluxograma é responsável por construir uma primeira relação entre os
espaços estabelecidos no programa de necessidades, mostrando suas
interligações. Para um primeiro entendimento de como funcionaria o Complexo,
foi montado o seguinte diagrama:
Figura 30 - Fluxograma do Complexo

Fonte: Acervo próprio, 2014

Como mostra o fluxograma, os espaços foram sendo locados no entorno
da grande área verde no centro do terreno, a partir dele foram sendo
agregados os demais ambientes. Procurou-se unir os espaços destinados ao
serviço, como administração, depósito, almoxarifado.
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7.2.

Macrozoneamento

Após a definição do programa de necessidades e do fluxograma, chegouse então ao macrozoneamento do terreno, procurando levar em consideração
as questões de conforto ambiental e o acesso ao lote.
Figura 31 - Macrozoneamento do terreno

Fonte: Acervo próprio, 2014

Como já foi dito anteriormente o acesso se dá pela Avenida Dinarte Mariz
(Via Costeira), única via ligada ao terreno, já que o mesmo está localizado na
costa litorânea. O acesso atualmente ao terreno se dá por um lado somente,
mas para melhor circulação dos carros foram propostos dois acessos nas
extremidades do terreno, entrada e saída.
Uma questão importante que guiou a disposição inicial dos blocos e das
áreas no terreno foi à topografia. Da Via costeira até o acesso à praia na
extremidade do terreno, são cerca de 15 metros de desnível, sendo esse
desnível divido em três grandes platores. Dessa forma, a disposição dos blocos
levou em consideração a topografia, o visual para o mar, as áreas verdes e a
insolação e ventilação natural.
O edifício principal ficou disposto na extremidade próxima ao mar, com o
visual aberto tanto para o restante do terreno, como para a praia e o morro do
careca. O Parque de skate/bike está localizado no mesmo platô.
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7.3.

Desenvolvimento da proposta e partido arquitetônico

Após todos os estudos sobre o entorno, o terreno, sobre as necessidades
dos usuários, chegou-se a conclusão que seria interessante propor um
Complexo de lazer e esportes no local. A questão decisiva para o
desenvolvimento do partido arquitetônico foi à legislação, já que é uma área
com bastante restrições como já foi dito anteriormente.
Por ser um terreno bastante arborizado, e sendo essa questão algo muito
importante e característico do local, chegou-se a conclusão que deveria ser
utilizado um tipo de arquitetura que não agredisse o terreno, que não fosse
necessárias alterações permanentes no local. Dessa forma, surgiu o interesse
pela “arquitetura desmontável” e foi a partir desse conceito que se iniciou o
desenvolvimento volumétrico da proposta.
Outra questão importante que influenciou no desenvolvimento da
proposta, foi a questão do material. Por se tratar de um terreno localizado na
praia algumas restrições com relação aos materiais de construção surgiram,
como no caso do uso de estrutura metálica. Por ser um material que facilmente
oxida em áreas litorâneas e isso demandaria bastante manutenção a estrutura
do complexo, foi decidido que o material mais adequado à região litorânea e
que atendesse as características de uma arquitetura desmontável era a
madeira.
A ideia inicial da proposta era produzir um grande pavilhão de madeira
desmontável, com pavimento duplo e que fosse composto por grandes painéis
que proporcionavam na fachada um movimento de ondas. Ao mesmo tempo
esses painéis vazados permitiriam a passagem da iluminação e ventilação
natural.
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Figura 32 - Primeira volumetria

Fonte: Acervo próprio, 2014.
Figura 33 - Bloco explodido

Fonte: Acervo próprio, 2014.
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Essa primeira proposta produzida foi logo descartada por ter se tornado
um bloco muito pesado visualmente e estruturalmente. Foram pesquisadas
soluções para tentar melhorar o desenvolvimento volumétrico. Surgiu a ideia de
rotacionar esses painéis para aumentar a relação interno/externo e permitir o
livre acesso pelo térreo por qualquer lado do bloco. Juntamente essa mudança
dos painéis, veio a adição de um mirante no mezanino do edifício, onde esse
mirante voltado para o Morro do Careca faria juntamente com os painéis a
composição da fachada. Outro detalhe acrescentado foi a “fita” vermelha, esse
elemento de forma orgânica, também constituído de madeira, passaria por
dentro do edifício criando espaços internos, através desses “bolsões”
proporcionados pela curvatura do elemento.
Figura 34 - Segunda proposta volumétrica

Fonte: Acervo próprio, 2014.
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Figura 35 - Segunda proposta de volumetria, vista mirante

Fonte: Acervo próprio, 2014

Essa segunda proposta foi levada para a pré banca avaliadora deste
Trabalho Final de Graduação, e alguns pontos importantes foram levados em
consideração. Primeiramente o fato de a volumetria não estar condizendo com
o título deste trabalho: Leve e desmontável: Um estudo preliminar de um
Complexo de lazer e esporte na Via Costeira, já que esteticamente a volumetria
aparentou estar pesada. Outro ponto foi a “fita”, ela poderia estar se tornando
uma barreira visual pra quem está no térreo do edifício. A cobertura também
não estava adequada ao tema.
Após vários estudos de mudanças para chegar a uma volumetria final que
atendesse as críticas realizadas a última proposta, foram discutidas várias
formas de continuar com o partido dos painéis de madeira móveis e
permeáveis, mas ao mesmo tempo proporcionar uma arquitetura “leve e
desmontável”. Chegou-se então a ultima proposta volumétrica deste Complexo
de esporte e lazer, de forma que o partido arquitetônico inicial foi respeitado,
mas de uma forma mais adequada ao tema proposto.
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Figura 36 - Volumetria da proposta final do Complexo

Fonte: Acervo próprio, 2014.

Essa ultima proposta diferentemente das demais apresentadas é
constituída apenas do pavimento térreo. Trata-se uma volumetria visualmente
permeável, que seria um dos pontos iniciais principais defendidos pelo partido
arquitetônico, já que a edificação não deve constituir uma barreira ao visual do
terreno. Os painéis foram redimensionados para serem menores e mais leves
tornando-se mais fáceis de manusear. Um fato importante foi decisão de
desagregar o bloco único que constituía a proposta anterior, foi optado por criar
módulos menores que continuassem agregando as funções mas ao invés de
ser em um pavilhão será em módulos alternados com áreas verdes,
funcionando como “áreas de transição” entre os espaços cobertos.
Foram acrescentados também esses grandes pórticos de madeira que
acompanham toda a extensão dos módulos, funcionando como suporte para as
coberturas dos blocos e constituindo também limites para as “áreas de
transição”. Por ultimo, a idéia da “fita” vermelha permaneceu nessa ultima
proposta, mas para não se constituir uma barreira visual, foi alterada a sua
função, ao invés de ser vedação, a “fita” tornou-se um mobiliário, um banco que
acompanha toda a extensão dos blocos.
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8. MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO
Este item tem como intuito descrever o estudo preliminar do Complexo de
lazer e esporte, trazendo informações técnicas importantes, especificações e
justificativas necessárias diante das soluções adotadas na elaboração do
projeto acerca do partido final da proposta, seus aspectos construtivos,
materiais utilizados, e aspectos de conforto ambiental.
8.1.

Implantação

O processo de concepção da implantação final (prancha 01/06) iniciou-se
com a elaboração do macrozoneamento do terreno, já relatado anteriormente.
A partir daquela disposição inicial, foram acrescentados as ligações entre eles
e melhorados alguns aspectos.
Como já foi citado no macrozoneamento, a topografia foi o ponto
norteador da implantação. O terreno é constituído por três grandes platores,
iniciando com o primeiro onde se encontra o estacionamento, nas proximidades
da Via Costeira. O estacionamento é constituído por dois acessos, nas
extremidades do terreno, para facilitar o fluxo dos carros. Devido a ampla área
do terreno, foi possível acrescentar outro espaço para estacionamento, no platô
intermediário, não era necessário o aumento da quantidade de vagas já que as
que foram propostas já supriam, mas foi optado por aumentar a área, devido a
falta de estacionamento em toda a Via Costeira, e atualmente o próprio terreno
já eh utilizado como estacionamento.
Foram respeitados todos os elementos já existentes no local da proposta,
pois elas constituem a identidade do local e devem ser valorizadas. Como por
exemplo, a ruína de uma antiga edificação do terreno. Ela é bastante utilizada
atualmente como cenário para ensaios fotográficos, devido a sua estética, a
mesma possui vários grafites e desenhos feitos ao longo desses anos. Para
inserir a ruína dessa proposta do Complexo, foi sugerido intervir em uma área
da ruína, acrescentando aos antigos cômodos existentes, novas funções,
preferencialmente salas relacionadas ao uso administrativo. Dessa forma, com
a intervenção em apenas uma área da ruína, a mesma foi valorizada e continua
exercendo o papel de cenário fotográfico.
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Outro ponto importante dos elementos existentes no local é a grande área
arborizada com Eucaliptos dispostos ortogonalmente no centro do terreno.
Observando em visitas ao local, o fluxo de pessoas atualmente no terreno e
como elas utilizam o espaço, percebeu-se que as pessoas apreciam a grande
área livre arborizada e a utiliza de formas diferentes, seja com esportes como
slackline, com redes, picnics, e até mesmo festas e exposições. Devido a
grande utilização por parte dos usuários desse local central, foi decidido deixar
essa grande área verde livre para utilizarem da forma que desejarem, sendo
somente acrescentados alguns mobiliários, como lixeiras, iluminação pública.
Próximo a ruína, num nível abaixo, encontra-se a academia pública,
constituída por uma grande área com equipamentos para a prática de
exercícios ao ar livre, fazendo parte da proposta da área esportiva do
Complexo. Perto da academia, um nível abaixo, encontra-se o Parque de
Skate/Bike. A idéia do parque surgiu durante uma entrevista com pessoa
responsável pela concessão do terreno. Ela relatou que os usuários da Via
Costeira, vem questionando a necessidade de uma pista para a prática de
skate. Dessa forma, foi proposta a instalação desse parque no local onde
atualmente existe uma piscina da antiga construção que havia no terreno. A
profundida da piscina facilitou a implantação da pista de skate, já que a mesma
possui a necessidade dessa área profunda para a execução das manobras do
esporte. Além dessa área rebaixada, o parque também dispõe de elementos
constituídos “obstáculos” para os usuários de skate.
Anexado a esse parque de skate/bike está à primeira edificação. Com a
mesma linguagem da edificação principal, esse anexo possui uma área com
lanchonete e espaço de convivência para as pessoas que estão mais próximas
a academia pública e do parque de skate, além da lanchonete, foi proposto
também banheiros femininos, masculinos e o acessível, evitando assim o
deslocamento das pessoas das proximidades para o outro lado do terreno,
onde encontra-se o edifício principal. Entre o parque de skate e o edifício
principal, encontra-se o play Ground, espaço infantil ao ar livre, com brinquedos
e bancos para os acompanhantes.
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O edifício principal encontra-se no ultimo platô, o mais próximo a praia.
Foi estabelecido esse local para a instalação da edificação, devido ao amplo
campo visual da praia e do seu entorno, além de que o local proposto
atualmente é uma área descampada, o que evitaria a retirada da vegetação
existente, dessa forma alterando o mínimo no terreno. Entre o edifício principal
e a praia, encontra-se a pista de cooper. Foi escolhido esse uso para o local,
devido a ausência de uma espaço para a prática do esporte, e por ser um uso
que não constitui uma barreira física, não afetaria o visual de quem está nas
áreas próximas, no centro da pista de cooper foi acrescentado uma mini praça
longitudinal, com mobiliários, como bancos, lixeiras e luminárias, e também
com elementos da academia pública.
8.2.

Edifício principal

Como já foi dito anteriormente o edifício principal é constituído por
módulos espalhados alternadamente, permeado com praças e áreas livres de
convivência. O partido arquitetônico é baseado em uma arquitetura “leve e
desmontável”, de painéis móveis de madeira vazados, o que proporciona uma
arquitetura permeável visualmente, valorizando assim o entorno.
São ao todo 5 módulos nessa mesma linguagem arquitetônica, sendo o
bloco central maior do que os outros, pois ele abriga os banheiros femininos,
masculinos, e o acessível, e também as salas médicas e de informação
turística, é o único bloco que além das vedação dos painéis de madeira, possui
vedações internas, criando os ambientes, vedações essas executados com
drywall, para continuar na mesma linha de arquitetura desmontável.
Constituindo uma volumetria mais “despojada e moderna” foi optado por
revestir externamente as vedações de drywall, com pinturas estilizadas e
grafitagens.
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Figura 37 - Perspectiva da edificação principal, vista para as paredes pintadas.

Fonte: Acervo próprio, 2014.

Os demais salões possuem diferentes funções cada um, desde espaço
para exposições e feiras para a população, como sala para ginástica e
expressão corporal, até sala para treinos. Esses três salões citados por último,
são constituídos unicamente pela vedação dos painéis de madeira, o layout
interno é propositalmente livre e sem barreiras, para que os usuários exerçam
da maneira desejada as suas atividades. As coberturas dos módulos são
constituídas por uma grelha de madeira com as aberturas ortogonais, onde
algumas dessas aberturas são vedadas com um forro de madeira, e outras
sem vedação, permitindo a passagem da luz natura, de acordo com o uso da
sala, essas aberturas podem estar mais fechadas ou mais abertas. Foram
instaladas acima das grelhas, telhas de policarbonato, para proteção contra a
chuva.
Por último, o módulo que abriga a lanchonete. Foi sugerido esse espaço
para alimentação juntamente com uma área de convívio, tanto internamente
como externamente. Foram dispostas mesas e cadeiras no interior coberto
como também no lado externo a cantina, constituindo uma pequena praça.
Essas áreas abertas que permeiam os módulos são cobertos com um tipo de
lona suspensa por cabos de aço, que proporcionam um sombreamento parcial,
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devido as suas formas geométricas, dessa forma, além do valor estético, esse
tipo cobertura acaba proporcionando mais conforto aos usuários desses
espaços de convivência.
Figura 38 - Perspectiva da lanchonete e cobertura de lona das áreas externas.

Fonte: Acervo próprio, 2014
As extremidades do edifício principal são constituídas por pequenas
praças que marcam os acessos principais a edificação e ainda funcionam como
mais áreas de convívio, com equipamentos como bancos, lixeiras, e luminárias.
8.3.

Aspectos construtivos e sugestões de materiais

Com relação aos aspectos construtivos do edifício principal, sabe-se que
primeiramente todo o edifício é constituído de Madeira Laminada Colada de
Pinus. As vantagens da utilização da Madeira Laminada Colada é que ela se
caracteriza por uma alta capacidade de carga e um baixo peso próprio, o que
permite componentes de pequenas dimensões e grandes envergaduras.
Uma estrutura de Madeira Laminada Colada pode ser considerada mais
segura do que uma de aço desprotegido em casos de incêndio. Nesses casos
a camada carbonizada é formada ao redor do núcleo, reduzindo a entrada de
oxigênio e calor atrasando assim o colapso. Ou seja, ela é altamente resistente
ao fogo, tendo seu comportamento perfeitamente previsível durante o incêndio.
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Fazendo uma comparação com outras estruturas de madeira feitas em
peças maciças, os elementos concebidos nesse tipo de madeira exigem um
número bem menor de ligações, uma vez que são previstos para grandes
dimensões. Outra vantagem é que a leveza dessas estruturas oferece uma
maior facilidade de montagem, desmontagem e possibilidade de ampliação,
corroborando com o tema deste Trabalho Final de Graduação.
Por estarem expostas as intempéries climáticas, a estruturas de madeira
devem receber um acabamento especial para aumentar sua duração. Existem
hoje no mercado, produtos específicos para essa função, como o verniz com
filtro solar.
Figura 39 - Exemplo de produto específico para madeira expostas ao sol

Fonte: http://mulher.uol.com.br/casa-e-decoracao/album/2013/08/08/veja-opcoes-deacabamento-para-madeiras-expostas-ao-tempo-proteja-as.htm#fotoNav=3

Ainda com relação aos aspectos construtivos do edifício principal, vale
ressaltar a estrutura dos pórticos de madeira que envolvem toda a edificação.
Para a escolha do material, foi de extrema importância, procurar uma viga que
permitisse o vão livre projetado, com cerca de 11m de vão. Dessa forma, em
buscas em sites de fabricantes nacionais, foi encontrado o modelo de via em “I”
da LP Brasil. As vigas leves de alta resistência foram projetadas para vãos
livres com até 11,90m de comprimento.
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Figura 40 - Detalhe e especificações das vigas leves de alta resistencia LPBrasil

Fonte: Catálogo técnico do fabricante
Figura 41 - Detalhes dos conectores das vigas LPBrasil

Fonte: Catálogo técnico do fabricante

O ultimo aspecto construtivo que deve ser ressaltado é o piso permeável,
para as áreas que necessitam da pavimentação, como a academia pública e o
parque de skate/bike. Foi escolhido tipo de pavimento permeável de epóxi, do
sistema RPP, do fabricante

Research Pack LTDA. O pavimento é

recomendado para pistas de skate, ciclovias, estacionamento, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou a elaboração de um projeto arquitetônico que
se diferenciasse dos demais projetos de parques públicos e centros de esporte
e lazer que conhecemos em Natal/RN como no Brasil. A proposta de utilização
de uma arquitetura leve e desmontável é um assunto inovador para a
sociedade natalense, assim como também para os próprios estudantes de
arquitetura e urbanismo, uma vez que esse tema é pouco trabalhado em sala
de aula.
Os estudos de referência, as visitas ao local, e principalmente a
convivência semanal no ambiente, e as entrevistas com os usuários, foram
essenciais para a elaboração do projeto. No decorrer do processo projetual foi
sentida uma grande dificuldade no entendimento do sistema construtivo de
uma edificação desmontável, o que proporcionou uma grande demanda de
tempo para estudos sobre o assunto e pesquisas na biblioteca.
Por fim, realiza-se uma avaliação positiva em trabalhar nesse tema que
constituiu um grande desafio pessoal, mas que serviu como um verdadeiro
exercício arquitetônico, para a vida profissional futura. Diante de todas as
etapas percorridas desde o início do semestre letivo até a conclusão deste
Trabalho Final de Graduação, como as orientações, pesquisas bibliográficas,
visita, espera-se que este trabalho possa servir de referência para o tema, de
modo a auxiliar futuros estudos e projetos.
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