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RESUMO

Este Trabalho Final de Graduação se faz em um momento no qual os condomínios
fechados por muros altos com amplas áreas de lazer e os shoppings centers têm se tornado
soluções de moradia e lazer, respectivamente, cada vez mais desejadas e aderidas pela
população, contribuindo para a perda da vitalidade urbana e a segregração socioespacial.
Então, é de fundamental importância uma maior oferta de áreas públicas voltadas para a
cultura e o lazer, que permita resgatar e estimular a identidade cultural pela população. A
escolha da referida temática deu-se devido ser moradora de Pium e observar a grande
presença de expressões culturais e artísticas no bairro, porém em espaços diluídos e com
participação de pequenos grupos sociais, e a grande ociosidade da população jovem.
Sendo assim, pretende-se criar eixos visuais, que por sua vez sugere a implantação dos
elementos construídos, de modo a garantir a maior permeabilidade de fluxos,
especialmente por pedestres, e proporcionar uma relação mais harmônica entre o entorno
e o novo conjunto. Ainda que dentro das limitações de sua escala, a arquitetura, que
também inclui o desenho paisagístico dentro dos limites da área destinada ao Centro
Cultural, é concebida como elemento articulador das diferentes situações que caracterizam
física e espacialmente o contexto. Para atender às demandas educacionais, artísticas e
culturais serão criados ambientes flexíveis e multifuncionais, os quais atendam as demandas
de lazer e saber das diversas faixas etárias, desde o público infantil ao idoso. Portanto, este
trabalho defende a criação de um espaço artístico-cultural que possa integrar todos os
grupos sociais de Pium e entorno, oferecendo atividades e oficinas culturais, sendo palco
para apresentações artísticas, e democratizando o ensino de artes e cultura.

Palavras-chave: Centro Cultural; Artes; Projeto de Arquitetura.
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ABSTRACT

This Final Graduation Work takes place at a time when the condominiums closed by high
walls with ample leisure areas and shopping malls have become housing and leisure
solutions, respectively, increasingly desired and adhered to by the population, contributing
to The loss of urban vitality and socio-spatial segregation. Therefore, it is of fundamental
importance a greater offer of public areas geared towards culture and leisure, that allows
to rescue and stimulate the cultural identity by the population. The choice of this theme
was due to be a resident of Pium and observe the great presence of cultural and artistic
expressions in the neighborhood, but in diluted spaces and with the participation of small
social groups, and the great idleness of the young population. Therefore, it is intended to
create visual axes, which in turn suggests the implantation of the constructed elements, in
order to guarantee the greater permeability of flows, especially by pedestrians, and to
provide a more harmonic relationship between the surroundings and the new set. Although
within the limitations of its scale, architecture, which also includes landscape design within
the boundaries of the area destined to the Cultural Center, is conceived as an articulating
element of the different situations that characterize the context physically and spatially. In
order to meet educational, artistic and cultural demands, flexible and multifunctional
environments will be created, which will meet the demands of leisure and knowledge of the
different age groups, from the children's audience to the elderly. Therefore, this work
advocates the creation of an artistic-cultural space that can integrate all the social groups
of Pium and surroundings, offering cultural activities and workshops, being the stage for
artistic presentations, and democratizing the teaching of arts and culture.

Keywords: Cultural Center; Art; Architectural design.
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INTRODUÇÃO
Este Trabalho de Final de Graduação, intitulado “Centro Cultural Pium Artes
Integradas”, se faz em um momento no qual a falta de valorização da arte e a violência
são agentes determinantes da perda da vitalidade urbana e do aumento da segregação
socioespacial. Nesse contexto, entende-se ser essencial a maior oferta de áreas públicas
voltadas para a cultura e o lazer, para permitir resgatar e fortificar o sentimento de posse
da cidade e identidade cultural pela população.
A escolha da referida temática deu-se devido a observação de que no bairro do
Pium, Parnamirim/RN verifica-se a presença de expressões culturais e artísticas no bairro
em espaços diluídos e com participação de pequenos grupos sociais, e a grande ociosidade
da população jovem. Visto isso, este trabalho apresenta a proposta de criação de um
espaço artístico-cultural que possa integrar todos os grupos sociais de Pium e entorno,
oferecendo atividades e oficinas culturais, sendo palco para apresentações artísticas, e
democratizando o ensino de artes e cultura.
Para o espaço arquitetônico projetado pretende-se criar eixos visuais, que por sua
vez sugere a implantação dos elementos construídos, de modo a garantir a maior
permeabilidade de fluxos, especialmente por pedestres, e proporcionar uma relação mais
harmônica entre o entorno e o novo conjunto. Ainda que dentro das limitações de sua
escala, a arquitetura, que também inclui indicações substanciais para o desenho
arquitetônico, urbano e paisagístico (nesse caso, com ênfase no arquitetônico), dentro dos
limites da área destinada ao Centro Cultural, é concebida como elemento articulador das
diferentes situações que caracterizam física e espacialmente o contexto.
Para atender às demandas artísticas e culturais foram criados ambientes flexíveis e
multifuncionais, os quais poderão atender as demandas de lazer e cultura das diversas
faixas etárias da comunidade, desde o público infantil ao idoso.
Portanto, com o Centro Cultural proposto pretende-se promover o desenvolvimento
a partir de soluções baseadas no incentivo à criatividade e cultura local; promover o acesso
à cultura, ao conhecimento, a formação empreendedora, a qualificação profissional,
produção e comercialização de bens e serviços relacionados à cultura, à arte e à
organização comunitária.
O trabalho está organizado em três partes: a primeira parte consiste em uma
fundamentação teórica e metodológica, na qual são abordados aspectos gerais sobre os
centros culturais, sobre o universo de estudo, além de análises de precedentes
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arquitetônicos (estudos de referência). Na segunda parte são apresentados os principais
condicionantes de projeto e a etapa de metaprojeto, na qual se desenvolve o programa de
necessidades do Centro Cultural e suas relações programáticas. Por fim, a terceira parte
apresenta o memorial descritivo/justificativo da proposta de projeto.
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TEÓRICA E
METODOLÓGICA
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1. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO
Considerando que o trabalho priorizou o desenvolvimento de um objeto
correlacionado com a área de Projeto de Arquitetura do Curso de Arquitetura e
Urbanismo, optou-se por desenvolver uma parte teórica restrita, que dê conta da
conceituação do Tema escolhido: Centro Cultural, considerando particularmente as
referências teóricas de alguns teóricos especialista na área; em seguida, serão apresentados
os procedimentos metodológicos adotados, os procedimentos de pesquisas e entrevistas que
foram realizadas, que relacionaram o trabalho à realidade existente e que definiram
substancialmente o processo de projetação e, por último, as definições das bases empíricas
que justificaram a concepção de um Centro Cultural para o bairro do Pium.

1.1. Conceituação Centros Culturais
Inicialmente, será apresentada uma breve conceituação do que são os Centros de
Cultura, além de suas principais atribuições e objetivos para fundamentação conceitual do
tema.
Os Centros Culturais, de um modo geral, consistem em equipamentos de
propriedade estatal, cooperativa ou privada. Comportam uma estrutura de uso coletivo,
onde são realizadas oficinas e exposições artístico-culturais de diferentes tipos, como de
música, literatura, dança, teatro, artes plásticas, dentre outras (PINTO et al., 2012).
Segundo Botelho (2001), a ação cultural tem por finalidade única fornecer às pessoas o
máximo de meios para a invenção conjunta de seus próprios fins. Os Centros Culturais,
assumem, portanto, alguns aspectos particularmente favoráveis como modalidade da
cultura-ação.
No âmbito governamental, os Centros Culturais têm se caracterizado como
instrumento de ação das políticas culturais. Coelho Neto (1986) afirma que a principal
característica é o fato de ela ser uma organização, uma instituição passível de ser
amparada por leis e orçamentos oficiais que, por meio dela, criam relações estáveis entre
elas e a população e entre esta e o Estado, podendo atender de forma mais abrangente e
mais acessível à comunidade produtora de cultura.
Entretanto, com a pouca inserção e reduzido financiamento, que deveriam
caracterizar a participação do Estado na esfera cultural, outros Centros Culturais surgiram
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por meio da iniciativa privada. Nos últimos anos, a criação de leis de incentivo à cultura
tornou-se um elemento fundamental que promoveu o surgimento de um novo tipo de
Centro Cultural. Dentro desse enfoque, Faria (2006) comenta que o Estado passou a
transferir responsabilidades de governar para a iniciativa privada que vai definir para
onde vai o dinheiro público. Nesse novo contexto, o Estado passou a se eximir da
responsabilidade e delegou a iniciativa para o mercado. Desta forma, surgiram Centros em
diversas partes do país, com políticas culturais próprias e, na maioria das vezes voltadas
exclusivamente para os interesses das empresas fundadoras.
Além dos objetivos educacionais e profissionalizantes dos centros culturais, espera-se
que o lazer também seja promovido. Para este trabalho, considera-se que: “O lazer é um
conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se dedicar prazerosamente[...] o livre
exercício de sua capacidade criativa, após ter-se desembaraçado de suas obrigações de
trabalho, familiares e sociais. ” (TASCHNER, 2000, p. 47). Magnani complementa dizendo
que "o lazer é o conjunto de atividades individuais ou coletivas voltadas para a satisfação
de uma série de interesses no plano da formação de quadros, definição de atividades e
aprimoramento pessoal realizadas no tempo liberado das obrigações impostas pelo
trabalho profissional e por outras responsabilidades sociais"(MAGNANI, 2000, p. 21).
No Brasil,os especialistas afirmam que o comportamento de consumo do lazer é
usufruído em maior escala por consumidores de uma classe média mais alta, uma vez que
existe à disposição um lazer globalizado como os parques temáticos, estrutura de turismo,
academias de ginásticas e escolas de esportes, espetáculos de teatro, cinemas,
apresentações nacionais e internacionais de música, bares e restaurantes finos (ALMEIDA,
GUTIERREZ, 2005).
As consequências desse tipo de consumo é que as possibilidades de acesso ao lazer,
por parte da população excluída e de baixa renda no Brasil, acabam por ficar mais
restritas, seja por falta de espaço (ruas são palco da violência urbana), limitações ao
esporte (limita-se ao jogo de futebol de final de semana), visita aos parentes, festas
populares, parques e áreas verdes que muitas vezes se localizam nas regiões mais ricas das
cidades.
Posteriormente a essa compreensão inicial e delimitação do que entendemos como
Centro Cultural, pode-se fazer algumas considerações sobre o tema:
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1ª Consideração: Qual a importância da cultura para a sociedade?
Iniciando a precisar a abordagem como será tratado o tema deste trabalho,
entendemos que a cultura pode ser representada de diversas formas e meios e rodeia a
nossa vida cotidiana. Mas qual é o seu valor para a sociedade? Segundo o antropólogo
Edward Tylor, a cultura em linhas gerais pode ser definida como:
[...] todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral,
leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos
pelo homem enquanto membro de uma sociedade” (TYLOR, 1871
apud VELHO, 1999, p. 39).

A partir deste conceito, contextualizando os significados da palavra cultura,
podemos defini-la como o fundamento de toda civilização ou sociedade. Segundo Geertz
(1978) cultura não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição
essencial para ela – a principal base de sua especificidade. Assim, apenas a partir da
avaliação dos aspectos culturais capazes de diferenciar crenças e hábitos humanos
podemos ser capazes de identificar a origem de um indivíduo.
A cultura em tempos atuais, pode ser compreendida sob alguns termos (CANEDO,
2008);
1). Traduz o conjunto de padrões coletivos humanos – símbolos, valores morais,
linhas de pensamento e tradições históricas.
2). Representa as expressões populares artísticas e atividades intelectuais – todo
fruto do trabalho intelectual do homem e significado deste para a sociedade o qual está
inserido.
3).

Fator de desenvolvimento humano, na qual é reconhecida como um dos

principais propulsores da política social urbana, em que esta age de forma “terapêutica”
para a sociedade, transformando e regenerando a condição intelectual das pessoas, e por
conseguinte, vem a ocasionar mudanças significativas nos índices locais de violência.
Proporcionando a construção da identidade individual e coletiva de um meio, expandindo
a visão de sociedade de um indivíduo como cidadão.
Trazendo outras reflexões sobre cultura, em “A civilização do espetáculo”, Mario
Vargas Llosa elenca algumas definições de cultura por autores no decorrer do século XX.
Todas elas possuem um ponto em comum: o consenso de que o conceito de cultura se
transformou no decorrer do século. Os autores abordados são: T.S. Elliot, George Steiner,
Guy Debord, Gilles Lepovestky, Jean Serroy e Frédéric Martel.
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Para Elliot a cultura está estruturada sobre três bases: indivíduo, grupos e conjunto
da sociedade. A alta cultura pertencia, portanto, à elite para impedir seu
“empobrecimento”. Steiner correlacionava o conceito de cultura com a violência políticosocial. Cultura estava relacionada com a religião que, desvinculadas, foi substituída pela
violência. Debord criticava a alienação cultural pelo consumo de mercadorias, que destruía
a consciência do sujeito. Lepovestky e Sarroy afirmavam a existência de uma cultura
global e deselitizada, em que imagens e sons predominassem sobre as palavras. Martel, por
fim, teorizava sobre novas formas culturais, como cinema e quadrinhos, e seu consumo
imediatista.
Diante de estudos tão abalizados e profundos, Llosa concluiu que o principal valor
da civilização do espetáculo é o entretenimento, que leva â banalização da cultura. Dois
fatores para essa mudança de valor são: o bem-estar (e o ócio) proporcionado pelo avanço
da qualidade de vida; e a democratização da cultura, através da disseminação de um
denominador comum. Algumas das consequências da civilização do espetáculo são:
substituição da crítica especializada pela publicidade; e a massificação dos indivíduos,
entendidos agora a partir do todo.
Diante desse novo contexto civilizacional, constata-se que houve o desaparecimento
do intelectual que antes possuía grande influência na sociedade. Em seu lugar, artistas
famosos das mais diversas áreas se tornaram mentores políticos. Essa inversão é resultado
de uma sociedade que em as ideias perdem espaço para imagens, que requerem menor
esforço mental. No campo das artes, o desaparecimento de consensos mínimos sobre
valores estéticos criou problemas em definir ou que é belo, talentoso e artístico ou não.
Outro aspecto que consideramos importante para a apreensão do que seja cultura,
foi a compreensão de que a política passou por transformações e se tornou regida pela
publicidade, e não mais por ideologias e doutrinas. Sua transformação está ligada à
frivolidade, característica de um conteúdo determinado por sua forma.
Portanto, é visível que a cultura tem contribuição fundamental para a formação
afetiva, intelectual, artística e pessoal do homem e da sociedade como um todo, além de
proporcionar também o lazer e estreitar laços humanos, sendo de indispensável
importância o acesso para todas as comunidades. Porém, como abordado por Llosa, o
problema de hoje é que a cultura dos intelectuais deixou de ser respeitada e valorizada.
Em síntese, podemos afirmar que a atualidade banalizou a alta cultura e a tornou mais
simples e superficial, adaptando-a para que chegasse às camadas menores, propagando-a
a todos, sem valorização dos intelectuais. Assim, obras que instigam o leitor a pensar,
raciocinar, refletir sobre as inquietações da vida humana foram rejeitadas. Passou a

Centro Cultural Pium Artes Integradas

|19

cultivar obras que tiram o nosso foco desta realidade cruel e enfadonha. Por isso o
entretenimento ganha cada vez mais espaço. E assim o olhar do cidadão-espectador viciase, isto é, passa a meramente assistir aos problemas sociais, políticos e religiosos, passivo e
taciturno, sem que haja qualquer vontade de mudar a realidade. Conclui-se que é
fundamental que os centros de cultura estimulem os usuários a pensar, refletir e vivenciar
um tipo de cultura que não valorize apenas a espetacularização.
2ª Consideração: A quem se destinam os Centros de cultura?
Ao se desenvolver um projeto, de qualquer que seja a área de atuação profissional,
é importante conhecer bem o público-alvo a quem se destina o projeto, a fim de propor
soluções condizentes com a demanda e desejos destes usuários. Pensando nisto, a quem se
destinam os centros culturais? O perfil do centro cultural está intimamente ligado com o
público alvo deste. Segundo Milanesi (2003), ocorre um grande erro ao imaginar que os
centros culturais se destinam apenas aos estudantes. Com certeza os estudantes constituem
uma grande parte de usuários do centro, principalmente das bibliotecas e áreas de estudo,
lugar onde encontram o que precisam, para realizar suas „pesquisas‟ escolares.
Porém, para Milanesi (2003), os adultos são mais presos em suas regras e diretrizes,
dificultando muitas vezes sua frequência nos centros culturais, sobretudo nas áreas de
convívio público e de lazer. Contudo os espaços devem ser pensados também para este
público, pois a busca por conhecimento é constante e necessária durante toda vida.
Outra problemática quanto ao público são os adolescentes porque estes muitas
vezes não interagem com os espaços construídos. Isto porque, grande parte dos
equipamentos e programações, não dispõe de uma área específica para o adolescente, que
por sua vez fica perdido entre as programações para crianças e para adultos.
Analisando estas considerações a respeito de cada faixa etária presentes nos Centros
Culturais em geral, considerou-se mais correto determinar que o público a quem se destina
o complexo cultural em questão deve ser bem democrático quanto ao público,
abrangendo todo o bairro, que segundo o SEBRAE (não foi encontrado dados do IBGE
sobre especificamente o bairro) estima-se ter entre 7 e 10 mil habitantes, ampliando-se
possivelmente para os bairros vizinhos como Cotovelo e Pirangi. Assim sendo, deve-se
pensar em um complexo que atenda às necessidades das diversas faixas etárias,
proporcionando atividades culturais e de lazer variadas.
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3ª Consideração: Quais os aspectos fundamentais para elaboração de um
Centro de Cultura?
Durante o processo de desenvolvimento projetual, uma etapa indispensável é o
conhecimento dos aspectos fundamentais a tal projeto. Neste desenvolvimento, é necessário
saber o que é crucial dentre tantos questionamentos levantados ao longo do processo,
distinguindo dentre eles os interesses secundários ou pessoais.
Partindo de um plano geral, no campo das cidades, Lynch (1997) considera que a
singularidade, uma das qualidades da forma, é a característica que permite a identificação
e admiração de um objeto, sendo o contraste com o entorno um dos elementos que
conferem esta qualidade de singularidade.
Diante do contexto da percepção humana, outro fator importante diz
respeito à vivacidade dos cenários. Um cenário vivo e de integração social, com uma
identidade visual sólida, poderá exercer um papel social, oferecendo a base para
elaboração de novos símbolos e crenças sociais (LYNCH, 1997).
Milanesi (2003) discorre ainda que os objetivos de um centro cultural são
essencialmente atendidos se três verbos fundamentais forem incorporados ao seu projeto
arquitetônico e à sua gestão, são eles: informar, discutir e criar.
Ainda segundo este, as atividades do que se entende por centros culturais
contemporâneos devem ser desprovidas de passividade ao tentar atender apenas à
demanda rotineira dos cidadãos. Estes centros devem buscar sempre novas formas de
enxergar a sociedade, refletir e se expressar perante esta. A provocação e o estímulo devem
ser elementos sempre presentes nas práticas dos usuários.
1.2. Fundamentação metodológica e procedimentos adotados pela pesquisa
O presente trabalho teve como elemento norteador, desde o início, o Plano de
Trabalho, desenvolvido na disciplina Introdução ao Trabalho de Graduação I, qual seja:
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Quadro 01: Quadro resumo dos procedimentos metodológicos

Objeto de estudo: Anteprojeto de um Centro Cultural para o bairro de Pium em
Parnamirim/RN.
Objetivo geral

Projetar um Centro
Cultural que atenda
às demandas
culturais e artísticas
do bairro e que
venha a ser um
elemento de
valorização da
cultura e da arte.

Objetivos
específicos

Procedimentos
Metodológicos

Criar eixos
visuais e
permeabilidade
de fluxos.

Estudo das
condicionantes
projetuais, metaprojeto
e desenvolvimento do
projeto arquitetônico e
urbanístico.

Projetar um
edifício com
espaços abertos
e permeáveis
visualmente.

Elaboração de
organograma,
fluxograma e matriz de
relações. Estudo dos
condicionantes
projetuais do terreno.

Adotar
flexibilidade
funcional.

Elaboração de estudos
de referência, análises
de projetos
arquitetônicos e
programa de
necessidades.

Atender aos
anseios e
necessidades da
comunidade
quanto às
atividades que
serão
contempladas
no programa
arquitetônico
do Centro
Cultural.

Elaboração de estudos
de referência e pesquisa
descritiva.

Técnicas
utilizadas
Consulta de
materiais de
referência,
levantamento de
referencial teórico.

Consulta em
bibliografia
especializada e
utilização de
métodos gráficos e
visitas in loco.

Fontes

Internet;
Revistas e
Livros
especializados.

Internet;
Revistas e
Livros
especializados.

Consultas em
bibliografia
especializada.

Internet;
Revistas e
Livros
especializados.

Estudo
exploratório,
estudo de caso e
pesquisa de
opinião.

Observações in
loco,
entrevistas
diretamente
com a
comunidade.

Fonte: Acervo da autora (2016)
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Desde o início, foi decidido que o programa de necessidades do edifício seria definido
a partir da aplicação de questionários, com o que seria possível definir e realizar o estudo
dos condicionantes projetuais, tais como definição e análise do terreno, condicionantes
físico-ambientais e condicionantes legais.
Na fase posterior, a do metaprojeto, tendo definido e analisado o programa de
necessidades, foram realizados os estudos de referências projetuais, considerando a forma e
a função de alguns edifícios. Somente com base nessas informações, foi elaborado o prédimensionamento e zoneamento do projeto. A fase de desenvolvimento da proposta
arquitetônica partir da definição do conceito e partido arquitetônico, seguido da evolução
do partido até a forma final, e, foi dado ênfase à análise e algumas diretrizes de projeto,
quais sejam: os eixos norteadores da relação da proposta com o entorno urbano, a
definição da tipologia construtivo-estrutural, as informações complementares ao projeto, a
elaboração das imagens e a volumetria do projeto final.
A partir da análise do quadro resumo dos procedimentos metodológicos, o trabalho
foi estruturado seguindo uma lógica de pesquisa aplicada ao projeto arquitetônico, na
qual foram determinadas etapas de análises teóricas e, posteriormente, de estudos práticos.
Semelhante ao procedimento metodológico adotado, Pereira (2006) verifica que
existe um procedimento comum a diversas metodologias de projeto em design de produtos
e que, apesar de apresentarem um caráter linear, a maioria delas apresenta caráter
evolutivo e retroativo.As fases definidas por Pereira (2006) também podem ser aplicadas
ao processo de projeto em arquitetura. O procedimento comum verificado encontra-se
descrito abaixo:
1) Etapas preliminares: Definição da necessidade; definição do problema com
detalhamento dos objetivos e critérios de projeto; levantamento do "estado da arte" (do
existente), recolhendo o máximo de informações possíveis; cronograma de atividades e
planejamento do projeto.
2) Etapas de abstração: Análise funcional através de métodos de criatividade
(dinâmicas de brainstorming, bissociação, prospectiva, etc.) e de métodos racionais
(pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários e check-list, análise de produtos
similares); definição de prescrições de projeto; concepção preliminar (croquis, modelos);
confrontação das limitações técnicas.
3) Etapas de aplicação: Escolha da solução, construção de maquetes; detalhamento
do projeto; planejamento da produção.

Centro Cultural Pium Artes Integradas

|23

4) Etapas finais: Entrega ao cliente; avaliação e verificação em relação aos objetivos
iniciais; avaliação da satisfação do cliente.
Figura 1: Síntese das etapas de projeto

Fonte: Acervo da autora (2016)
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2. PROPOSTA DE UM CENTRO CULTURAL EM PIUM: DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Pium é um bairro do município de Parnamirim localizado no estado do Rio Grande
do Norte. Pertencente à Região Metropolitana de Natal, à mesorregião do Leste Potiguar
e à microrregião de Natal, localiza-se ao sul da capital estadual, distando desta 12 km. O
municipio ocupa uma área de 123 km², e sua população foi estimada no ano de 2016 em
248.623 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o
terceiro município mais populoso do estado.

Figura 2: Localização de Parnamirim no estado e de Pium no município

Fonte: http://www.parnamirim.rn.gov.br/mapas.jsp. Acesso em Junho, 2017. Editado pela autora.

O bairro é atualmente conhecido pelas suas paisagens naturais marcadas pela
presença dos tabuleiros litorâneos, manguezais e as restingas. Tem proximidade com o
bairro de Ponta Negra em Natal, 10 km de distância, com diversas praias, lagoas e com o
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Rio Pium, o bairro atualmente se destaca pelo crescimento de atividades turísticas
alternativas e de lazer. O bairro possui como acessos à Rota do Sol (RN – 063), para quem
vem de Natal ou Cotovelo, e pela Estrada para Pium (RN – 313), para quem vem do
município de Nísia Floresta.
Figura 3: Localização do bairro em relação a Natal

Fonte: Google Earth. Acesso: Outubro, 2016. Editado pela autora.

Toda a extensão da terra com o nome Pium é de grande confluência fluvial, haja
vista a existência de três rios que lá se encontram, são eles: Pitimbú, Pium, Pirangi, além de
haver muitas lagoas. Conhecida como Bacia de Pirangi tem 7 km de extensão e sua
importância se dá por abastecer parte da capital do estado.
Para os moradores, Pium pode ser dividido da seguinte forma: de um lado, “Pium
de cima”, localizado no município de Parnamirim, lugar próximo ao Rio Pium. Lugar dos
antigos engenhos, que foram desativados. Atualmente, esta região se caracteriza por ser
uma área de grande expansão imobiliária, sendo um exemplo o condomínio fechado
“Alphaville”. Dando continuidade, a essa explanação, temos “Pium de baixo” ainda no
município de Parnamirim, lugar este que se concentra a maior parte da população.
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No município de Nísia Floresta, divisão está feita pelo rio Pium, se encontra a região
denominada de “Pium Nísia” ou “Colônia Japonesa”. O termo "Colônia", como é mais
conhecido, é atribuído por causa da instalação de um Projeto de Reforma Agrária
(restrita), organizada pelo Governo do Estado na década de 50, quando a localidade de
Pium recebeu dez famílias japonesas.
Pium surge como bairro, de acordo com a lei municipal de Parnamirim, número
841/94. O fato é confirmado pelo crescimento acelerado da área urbana, as casas estão
distribuídas ao longo da Rota do Sol e nas suas transversais na sua maioria.
Entre os moradores, revela-se algo contrastante. Em meio a humilde casa percebese granjas e casas sofisticadas e confortáveis, muitos destes atraídos por certa tranquilidade
e proximidade da capital.
É necessário esclarecer a inserção de Pium no contexto do turismo crescente no
Estado, incluído hoje nas rotas do turismo internacional. Pelas suas características locais do
clima e belezas naturais, tornando o espaço propicio ás atividades turísticas praticamente o
ano inteiro. A região aparece como foco privilegiado para projetos em prol do
desenvolvimento do turismo.
Morar em Pium também possibilita desfrutar de um bairro ainda com aspectos
rurais e, ao mesmo tempo, estar na Região Metropolitana de Natal. No bairro há dois tipos
de habitantes principais: os vivem lá toda a vida e os que escolheram viver lá
recentemente (estrangeiros, potiguares, pessoas de outros estados do Brasil). É um bairro
relativamente pequeno e aconchegante, no qual os moradores se locomovem facilmente a
pé entre seus principais pontos de atração, como o largo onde se encontram a feirinha de
frutas e a Igreja. Neste acontecem alguns dos eventos e expressões culturais do bairro, como
por exemplo o Pium Artes e rodas de capoeira.
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Figura 4: Roda de capoeira no largo da feirinha

Fonte: Acervo da autora (2016).

Periodicamente, acontecem algumas celebrações comunitárias no bairro, como a
festa da Padroeira Santa Luzia em dezembro, o Pium Artes, o Carnaval, além de outras
manifestações que se desenvolvem em restaurantes, bares, clubes, etc.

Figura 6: Pium artes, no Largo da Feirinha e
Igreja de Pium

Figura 5: Pium artes, no Largo da Feirinha e
Igreja de Pium

Fonte: http://www.parnamirim.rn.gov.br/newsItem.jsp?p=4362. Acesso em: Outubro, 2016.

Outras manifestações de vida cultural e artística já tiveram o bairro de Pium como
lócus. Foram identificados alguns eventos e atividades culturais que tiveram grande
repercussão, como o “Café com letras” que, posteriormente, passou a ser “Instituto Pium de
Cultura”. A iniciativa promove eventos em formato de sarau de artes integradas, com
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sebo-biblioteca, apresentações e exposições artísticas, recitais poéticos, lançamentos de
livros, intervenções artísticas e feiras de artesanato.
No último ano, em setembro de 2016, o instituto anunciou uma parceria com a
Pousada Conquistador, localizada em Pium, onde estão sendo realizados minicursos e
diversas outras atividades e eventos culturais.
Figura 7: Feira de artes e artesanato na Pousada Conquistador

Fonte: Acervo da autora (2016).

O projeto de parceria propõe uma gestão colaborativa.A forma de partilha da
receita segundo o blog do Instituto Pium de Cultura, tem sido proveniente da
comercialização de ingressos, couvert, taxas de inscrições dos cursos. O resultado dividido
em percentuais iguais, entre Instituto Pium de Cultura, Pousada Conquistador e o
proponente da atividade.
Além disso, em Pium há o Grupo de Capoeira - que se reúne frequentemente na
feirinha e na praia, dois grupos de Quadrilha Junina - que desenvolvem suas atividades de
ensaios e apresentações públicas durante todo o ano; uma Banda Marcial - formada por
músicos jovens que ensaiam semanalmente no Centro Social do bairro; um Grupo de
Zumba - cujas aulas e demais atividades acontecem também no Centro Social e na praia.
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Figura 8: Apresentação de quadrilha em
Pium

Figura 9Aula de zumba no Centro Social

Fonte: <https://www.facebook.com/feirinhadepium.frutas?fref=nf>
<https://www.facebook.com/altivanio?fref=nf>. Acesso em: Maio, 2017.

Quanto a legislação municipal, tem-se que pela Lei Ordinária Nº 1.774/2016
publicada no diário oficial do município em 09 de junho de 2016, considera-se “Pólo
Gastronômico e Cultural de Pium” o trecho compreendido entre o posto policial de Pium,
localizado na Rota do Sol e o Posto BR.
Figura 10: Trecho entre posto policial e posto de gasolina

Fonte: Acervo da autora (2017).

Ainda segundo os artigos desta lei, a definição da área possibilita aos
estabelecimentos já existentes e instalados bem como os quais vierem a ser implantados em
seu perímetro urbano, utilizar essa denominação como referência. A legislação ainda
prevê que será implantado um plano de desenvolvimento urbanístico capaz de atender á
sua funcionalidade, entre elas, pórticos, sinalização horizontal e vertical, construção de
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passeios públicos/calçadão, baias estacionárias ou de desembarque, iluminação pública e
jardinagem. Esta Lei entrou em vigor na data de sua publicação, 01 de junho de 2016.
Portanto, visto a demanda de atividades culturais no bairro e a carência de um
local fixo para que estas sejam desenvolvidas, que possa integrar diversas atividades
simultaneamente, promovendo a cultura, educação e lazer na região, foi que o objeto de
estudo deste trabalho foi escolhido.
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3. REFERENCIAL EMPÍRICO
Neste item são apresentados os estudos de referência realizados em equipamentos
com funções e/ou tipologia semelhantes ao projeto do centro cultural proposto, no intuito
de compreender a concepção arquitetônica e estrutural, bem como os aspectos funcionais
a partir da análise das relações programáticas dos edifícios.

3.1. Cidade das Artes – Rio de Janeiro/RJ
A Cidade das Artes é um complexo cultural localizado entre o mar e a montanha,
na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. Originalmente, suas atividades iriam se limitar
apenas à área da música – a ideia inicial era que o prédio fosse chamado de Cidade da
Música – porém, houve uma ampliação do seu campo de atuação para abrigar todas as
classes artísticas e sociais da cidade. Atualmente, o centro cultural possui infraestrutura
para receber atividades nas mais variadas áreas como música, canto, teatro, cinema,
dança, artes plásticas, entre outras manifestações culturais que fazem do edifício um solo
fértil para a valorização da cultura.

Figura 11: Edifício da Cidade das Artes

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Fevereiro, 2017.
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Projeto do arquiteto francês Christian de Portzamparc, possui escala monumental e
conta com certa ambiguidade compositiva, ora como uma reação ao "racionalismo"
excessivo da arquitetura moderna ao abusar de elementos curvos e traços irregulares, ora
como um seguidor desse mesmo modernismo ao utilizar pilotis, grandes vãos livres, rampas
esculturais e o aspecto brutalista da sua estrutura.

Figura 12: Pilares
paredes curvas

inclinados

e

Figura 13: Pilotis e espelho d'água

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Fevereiro, 2017.

O entorno é uniforme, de certo modo monótono, carente de traços urbanos fortes e
de espaços públicos. O terreno é definido por duas avenidas que se cruzam, a Av. das
Américas e a Av. Ayrton Senna, e está inserido no Trevo das Palmeiras. Este fato gera uma
grande dificuldade de acesso para pedestres, devido ser uma intersecção de duas vias
expressas.
O conceito do projeto foi o de uma grande esplanada elevada 10 m do solo e que se
abre para a paisagem da Barra da Tijuca. A ideia era que o pavimento de atividades do
edifício funcionasse como um mirante que abrigasse os vários itens do programa em cinco
blocos de formatos irregulares, separados por vazios que proporcionassem iluminação e
ventilação natural.
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Figura 14: Inserção da Cidade das Artes no espaço urbano da Barra da Tijuca

Fonte: http://arcoweb.com.br/. Acesso em: Fevereiro, 2017.

As principais instalações da Cidade das Artes se organizam entre duas grandes lajes
de 90 m de largura por 200 m de comprimento - a da esplanada, elevada a 10 m de
altura, e a da cobertura, a 30 m. Do térreo partem pilares-parede de concreto, com linhas
curvas e inclinadas, como velas de barcos, que formam pilotis e fecham, no nível superior,
os blocos independentes que abrigam os ambientes do complexo e também fazem o
isolamento acústico. Para vencer os vãos, que chegavam a 35 m, as lajes da esplanada e
da cobertura são formadas por grelhas com vigas protendidas de até 1,7 m de altura.

Figura 15: Esplanada e enquadramento da paisagem

Fonte: http://arcoweb.com.br/. Acesso em: Fevereiro, 2017.
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Esta esplanada é um espaço público, um lugar de encontro que dá acesso a todas
as instalações. Nela, o edifício reúne uma grande variedade de espaços: uma sala de
concertos única no mundo, que pode se converter em sala de ópera e em teatro, uma sala
de música clássica e de música popular, salas de cinema, de dança, de ensaio, áreas de
exposição, restaurantes e uma midiateca.

Figura 16: Esquema da disposição do programa com as principais salas de atividades da Cidade
das Artes

Fonte: http://techne.pini.com.br/. Acesso em: Fevereiro, 2017.
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Figura 17: Sala de música

Figura 18: Grande sala

Fonte: http://arcoweb.com.br/. Acesso em: Fevereiro, 2017.

Uma crítica que deve ser feita ao projeto é a falta de urbanidade do seu entorno e
os impactos que tanto o equipamento arquitetônico pode causar na área, quanto o
impacto que este entorno pode trazer para o equipamento. Neste caso em particular, a
localização do edifício impõe uma dificuldade a sua plena ocupação, já que se encontra
inserido em um cenário viário complexo voltado para circulação de veículos em alta
velocidade e pelo fato do acesso de pedestres limitar-se a uma passagem subterrânea
existente no Terminal de Ônibus da Alvorada.

3.2. Centro de Artes e Educação dos Pimentas - São Paulo/SP
O Centro de Artes e Educação dos Pimentas localiza-se em Guarulhos/SP, no bairro
dos Pimentas, uma região carente de alternativas comunitárias voltadas ao ensino, lazer e
esporte. A topografia plana e o fato do terreno ser comprido e estreito foi determinante na
concepção do projeto, que tem seus blocos dispostos de forma linear, com uma cobertura
metálica unindo todo o conjunto e protegendo o grande espaço de convivência ao centro.
2

O espaço tem 16 mil m de área construída, terreno de 30.780 m² e abriga equipamentos
culturais, esportivos e de lazer.
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Figura 19: Centro de Artes e Educação dos Pimentas

Fonte: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Nas bordas da dimensão longitudinal do edifício são abrigados os diversos usos,
articulados por um vazio central que culmina na área dedicada ao uso esportivo. O
conjunto aquático localiza-se fora deste eixo, em área externa.
Figura 20: Conjunto aquático do Centro

Fonte: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Os diversos usos se distribuem em blocos, ora em concreto pré-fabricado, ora em
concreto moldado in loco. Biblioteca, salas de aula e refeitório se localizam no lado oeste do
eixo. No lado oposto, localizam-se os volumes das salas de aula, ginástica olímpica, dança e
auditórios.
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Figura 21: Zoneamento do Centro

Fonte: http://www.au.pini.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

O vazio central é a praça. Não há um programa previamente definido, serve
principalmente para articular e da continuidade à programação ao seu redor através de
percursos sugeridos no térreo e pontes no primeiro pavimento, permitindo permanências e
outros usos diversos ao longo de espaços livres. A escolha das cores alegres utilizadas nas
fachadas internas contribui para a criação de uma atmosfera lúdica no local, além disso
torna o espaço convidativo e evita que o longo percurso se torne monótono.

Figura 22: Espaço livre central

Fonte: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/. Acesso em: Março, 2017.
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Com relação aos acessos, as rampas desempenham papel protagonista
direcionando os fluxos internos, enquanto as escadas são apenas estruturas auxiliares para
as grandes circulações.

Figura 23: Rampas de acesso ao mezanino

Fonte: http://wwwo.metalica.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Por ser um espaço de uso público intensivo, os acabamentos são simples e de fácil
manutenção, como piso em concreto aparente, paredes pintadas, forros em placas nas
salas de aula e estrutura aparente na rua interna. A cobertura é composta por telhas
metálicas de aço tipo painel com isolamento térmico e acústico, responsáveis pelo
fechamento dos espaços laterais. As janelas das salas de aula, voltadas para a face oeste,
têm proteção de brises de alumínio instalados onde não há fechamento em U-Glass,
valorizando o conjunto.
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Figura 24: Centro de Artes e Educação dos Pimentas

Fonte: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Figura 25: Materiais, cores e brises do Centro

Fonte: http://www.bkweb.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

3.3. Escola de Artes John Curtin - Fremantle, Austrália Ocidental

A Escola de Artes John CurtinCollege é uma escola histórica situada em Fremantle,
Austrália Ocidental. Abriu em 1856, como FremantleFreeGrammarSchool, tornando-se
mais tarde Fremantle Boys and PrincessMay's Girls' Schools tendo seu primeiro edifício
permanente construído em 1943. Em 1954, John Curtin Senior High School foi fundada, a
princípio como uma das maiores escolas na Austrália Ocidental.
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Em 2000, após mais de trinta anos de excelência nas artes, a escola foi reconhecida
formalmente e renomeada Escola de Artes John Curtin. JCCA (siglas em inglês), e tem como
meta despertar e desenvolver nos estudantes a criatividade, inovação e imaginação
através da busca pela excelência em todas as áreas do currículo formal e informal, com
ênfase especial nas Artes.
A localização da escola dentro da cidade de Fremantle possibilita amplas visual ao
porto histórico de Fremantle, ao centro da cidade, ao mar e à ilha Rottnest, no horizonte a
oeste.

Figura 26: Escola de Artes John Curtin

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

O novo centro de ensino tem proporcionado alojamento para as áreas de ensino
geral e associadas para estudantes e docentes, além de aulas de ciências e estudos de
dança. Rodeando a edificação, encontram-se espaços livres, possibilitando áreas recreativas
e espaços externos de aprendizagem.
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Figura 27: Área externa escola de Artes John Curtin

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Figura 28: Área interna escola de Artes John Curtin

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

O local para o novo centro de ensino encontra-se em um dos platôs escalonados que
estão inseridos no terreno inclinado. A escola se posiciona estrategicamente no platô para
proporcionar a separação do edifício desde o terreno em inclinação permitindo a criação
de um pátio e anfiteatro central.
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Figura 29: Cortes e elevações da Escola

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

A combinação de um conjunto simples de materiais de construção, acabamento
neutro em painéis de concreto criam um contraste suave com a composição estilo
praticamente Mondrian dos painéis coloridos. Esta composição de materiais simples e
robustos é elegante e detalhada. O projeto incorporou iniciativas de desenho sustentável
através do uso e da construção de sistemas passivos e ativos.

Figura 30: Composição dos painéis na fachada do edifício

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.
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As grandes aberturas entre o ambiente externo, e as salas de aula e espaços de
atividade proporcionam uma forte conexão visual através dos diversos ambientes de
aprendizagem, fortalecendo o sentido de lugar, identidade e pertencimento.

Figura 31: Conexão visual com o ambiente externo

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

O estúdio de dança ocupa os níveis superiores com grandes volumes e vista para o
oceano. Os terraços do nível superior e uma ponte atuam como palco de teatro com vistas
ao anfiteatro abaixo, que serve para proporcionar oportunidades para espetáculos ao ar
livre e outras atividades relacionadas com as artes.

Figura 32: Estúdio de dança

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.
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Figura 33: Planta baixa do primeiro pavimento da Escola

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017. Modificado pela autora.

Figura 34: Planta baixa do segundo pavimento da Escola

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017. Modificado pela autora.
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Alguns artistas trabalharam com JCY Architects no desenvolvimento de uma série
de obras de arte incorporadas dentro da estrutura do edifício. O véu escultórico que
envolve a fachada do edifício, os padrões perfurados que fecham as escadas e os desenhos
em relevo adornam os painéis de concreto. Estes elementos contribuem para que o desenho
arquitetônico proporcione cor, padrão e textura contrastantes com a seleção de materiais
de construção simples e limpos, utilizados para emoldurar o edifício.
O mais importante destas intervenções artísticas é a complexa tela dobrada,
desenvolvida a partir da simples geometria triangular. Através de um mosaico complexo
desta geometria triangular simples, funciona como um elemento de proteção solar da
fachada e contribui para o desenho arquitetônico geral. Este cria um jogo de constante
mudança de luz, sombra e a sensação de movimento promovida pela luz projetada nas
paredes da edificação.

Figura 35: Composição dos painéis na fachada do edifício

Fonte: http://www.archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.
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3.4. Centro Cultural de Sedan - Sedan, França
O edifício com arquitetura arrojada localiza-se no centro de Sedan, norte da
França, o qual é um lugar privilegiado pela paisagem do Rio Meuse. Reúne nos seus 1641
m² todas as atividades culturais da cidade.

Figura 36: Vista do Centro Cultural da ponte do Rio Meuse

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Caracteriza-se

pelos

quatro

paralelepípedos

suspensos,

com

aberturas

envidraçadas, algumas coloridas, por onde é fácil para quem está na rua ver o que
acontece no interior: dança ao norte, movimento no Sul e, no terraço mirando o Rio Meuse,
o Centro da Juventude e da Cultura. A fachada sul, voltada para a Rue de Ternaux é um
simples plano de concreto.
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Figura 37: Centro Cultural de Sedan

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

A elevação dos blocos libera o solo urbano, permitindo que se desfrute da visual,
abrigando a passagem entre interior e exterior da Place Calonne, que mira a ilha. No
térreo, a praça e os antigos edifícios vizinhos, o átrio, a administração e o teatro constituem
um conjunto dinâmico, criando um espaço onde a cultura envolve diretamente a cidade.

Figura 38: Centro Cultural de Sedan

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.
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O átrio abre-se para o rio, convidando os visitantes para adentrarem o edifício. O
espaço multiuso é equipado com palco e plateia retráteis, fazendo possível transformá-lo
em um espaço livre com 350 m². Na parte anterior, os bastidores conectam-se diretamente
à rua. Acima, o estúdio de dança é modulado conforme o palco, contribuindo para os
ensaios. Tem um auditório para até 210 pessoas sentadas e 450 em pé.
É possível a locação de salas para festivais e cerimônias no edifício. Além disso é
conhecida pela riqueza e diversidade da sua programação: teatro, dança, hip-hop,
fantoches, etc. Tem mais de 700 membros e oferece muitas atividades: dança, teatro, artes
visuais, música, idiomas, cerâmica, acesso à internet, etc. Tem também uma programação
de shows ao vivo para todos os gostos e todas as idades.
Figura 39: Auditório

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

Figura 40: Sala no pavimento superior do Centro Cultural de Sedan

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.
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Figura 41: Plantas baixas do Centro

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017. Modificado pela autora
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No geral, esta forma atrativa se expressa como uma arquitetura poderosa que
ainda assim retém sua dimensão humana e respeita o ambiente urbano, contribuindo,
graças à sua flexibilidade, acessibilidade e transparência, ao papel comunitário deste lugar
de cultura.

Figura 42: Centro Cultural de Sedan

Fonte: http://archdaily.com.br/. Acesso em: Março, 2017.

3.2. Quadro resumo/comparativo dos estudos de referência
Nesse item é apresentado um quadro resumo/comparativo entre as análises dos
precedentes arquitetônicos que tem como finalidade discorrer sobre os principais aspectos
detectados tanto em se tratando da relação do edifício com o entorno, quanto da solução
formal do projeto, de conforto ambiental e conflitos do programa de necessidades.
Em resumo, alguns elementos presentes nos projetos de referência que foram
utilizados na proposta arquitetônica elaborada foram no caso da Cidade das Artes: o
pilotis, tectonismo, espelho d'água e concreto. Centro de Artes e Educação dos Pimentas:
rampas

como

protagonistas,

circulação

superior

como

um

mezanino/varanda,

praça/jardim interno ao edifício. Escola de Artes John Curtin: envoltória vazada para o
edifício, circulação superior externa. Centro Cultural de Sedan: Volume superior avançando
em relação ao volume inferior, aberturas envidraçadas e relação de proximidade com o
entorno.
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Quadro 02: Quadro resumo dos precedentes arquitetônicos analisados

Parâmetro
avaliado/
Projeto de
Referência

Inserção no
contexto
urbano

Aspecto
Formal

Cidade das Artes
- Rio de
Janeiro/RJ

Edifício em escala
monumental em
relação ao entorno.
Cercado por vias
rápidas, dificultando
acesso para
pedestres.

Uso de traços
sinuosos e irregulares
fazendo alusão ao
entorno
montanhoso.

Centro de Artes e
Educação dos
Pimentas - São
Paulo/SP

Escola de Artes John
Curtin - Fremantle,
Austrália

Relação harmônica
com o entorno,
utilizando a escala da
cidade e criando uma
rua interna coberta em
seu interior.

A topografia
acentuada do terreno
e os grandes recuos
dificulta a visualização
do edifício desde a rua,
porém o edifício
estabelece relação com
a área externa,
predominantemente
bucólica.

Forma linear com
destaque para a
cobertura metálica e
vazio central.

Traço linear e continuo
criando um volume
superior que ultrapassa
os limites do volume
base. Destaque para o
véu metálico que
envolve o edifício.

Legibilidade
do
programa

Espaços fluidos e
legíveis, distribuídos
em núcleos bem
definidos e
sinalizados.

A disposição linear dos
ambientes facilita a
compreensão do
programa.

Aplicação
dos objetivos
culturais

Grande oferta e
vasto programa, o
centro oferece meios
de contemplar todos
os objetivos de um
centro cultural.

Oferece grande
diversidade de
programas e
atividades culturais e
esportivas para a área
que carecia deste
equipamento.

Programa de
necessidades com
principal zoneamento
vertical de ambientes,
com fluxos e acessos
legíveis. Circulação
pelas extremidades
Por tratar-se de uma
escola de artes, fornece
a formação artística
dos alunos,
possibilitando áreas
recreativas e espaços
externos de
aprendizagem, porém
não há a relação do
público em geral com o
edifício.

Fonte: Acervo da autora (2017).

Centro Cultural de
Sedan - França

Inserção harmoniosa no
contexto urbano, com
escala e forma
adequadas ao
conjunto edificado do
entorno.
Caracteriza-se pelos
quatro paralelepípedos
suspensos, com
aberturas
envidraçadas,
estabelecendo relação
com cada face do
entorno.
Espaços bem resolvidos,
com uma atividade
principal locada e
sinalizada na fachada
em cada extremidade
do edifício. Circulação
central.
Constitui um conjunto
dinâmico abrigando as
mais variadas
atividades e
programas culturais,
formando um espaço
onde a cultura envolve
diretamente a cidade.
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4. CONSULTA À COMUNIDADE
4.1. Aplicação de questionários na comunidade
Para a definição do Programa de necessidade desse trabalho, foi elaborado
e aplicado um questionário com o objetivo de identificar os hábitos culturais de moradores
do bairro de Pium e região. O questionário foi disponibilizado por meio digital, enviado
diretamente para alguns moradores e também divulgado nas redes sociais para que outros
voluntários (público interessado na proposta de um Centro Cultural em Pium) pudessem
responder.
As primeiras perguntas envolviam informações básicas como o sexo, faixa etária,
estado conjugal, emprego, nível educacional; e posteriormente, tratava de questões mais
especificas relacionadas aos hábitos e interesses culturais: quais atividades mais gosta de
fazer, com qual frequência realiza as atividades, qual grau de interesse, quais atividades
artísticas já participou, quem influenciou o gosto cultural e o grau de satisfação e
participação com os eventos e atividades artísticas em Pium. Dentre as opções estão
algumas atividades como ir ao cinema, teatro, biblioteca, circo, museus, espetáculos de
dança, festas populares ou religiosas, shows, praticar esportes, ouvir músicas, ler livros, jogar
videogame, sair para bares, sair para dançar a noite, ir à praia/lagoa/piscina e ir a
shoppings.
No total foram respondidos 50 questionários, o modelo aplicado e os resultados
compilados(os gráficos com as respostas) encontram-se no apêndice. Considerando as
respostas mais frequentes, a maioria dos que responderam ao questionário é do sexo
feminino (67,3%), faixa etária de 16 a 25 anos (44%), sem filhos (56%),com estado civil
destacados entre casados (42%) e solteiros (36%). Quanto ao nível educacional, 34% tem
até o ensino médio completo, 26% superior completo e 24% superior incompleto. Em
relação as profissões, 22% são estudantes, 20% assalariados registrados e 56% exerce uma
atividade ligada a educação ou cultura.
As atividades que mais costumam fazer no tempo livre foram ir à
praia/lagoa/piscina (18%), ouvir música (16%), sair para bares (12%) e praticar esportes
(10%).
Dentre outros aspectos que serão observados a seguir, foi possível deduzir que existe
uma atração pela água, principalmente devido à proximidade com o mar, lagoas, rios.
Portanto, a água é um elemento interessante que deverá está presente no projeto. O gosto
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por ouvir música e frequentar bares pressupõe que a implantação de espaços de
convivência deste tipo será um local de lazer bem atrativo. A necessidade de áreas que
possibilite a prática de esportes/atividade física é também outra forma de atração para o
centro cultural.
Segundo os questionários, as atividades que mais despertam o interesse são ouvir
música, ir a shows, ir à praia/lagoa/piscina, ir ao cinema e ir a espetáculos de dança. As
atividades que menos despertam o interesse são ir a biblioteca e ir ao circo. Porém esses
resultados estão relacionados com a próxima pergunta que é a frequência que a atividade
é realizada, e quanto a frequentar bibliotecas, a maioria respondeu que nunca vai, porém
tem interesse em começar a ir, ou seja, o pouco interesse se dá devido a inexistência de
uma biblioteca para que as pessoas possam ir e consequentemente criem este hábito.
A maior influência no gosto por realizar ou participar de atividades culturais foi
atribuído a amigos ou colegas. As atividades artísticas que já participaram alguma vez,
seja na escola, no centro cultural, na igreja, em curso livre, ou em outro lugar, foi em
primeiro lugar a dança (48%), o teatro (40%), exposição de artes (36%). As mesmas devem,
portanto, ser incluídas no programa de necessidades do edifício, não só por estarem
presentes nos centros culturais, mas também pela familiarização da comunidade com as
mesmas. Esclarecendo que era permitido a múltipla escolha para a questão anterior
Finalizando com as perguntas mais relacionadas com as atividades já oferecidas em
Pium, 42% estão insatisfeitos com a oferta de programas culturais. O total de 62,2%
frequenta as atividades que já são ofertadas e 37,8% nunca frequenta. Todas as pessoas
gostariam que houvesse mais eventos/atividades culturais no bairro.
A partir do questionário foi possível ver a preferência dos moradores em alguns
aspectos relacionados a cultura, as atividades que há maior familiaridade e as que o
interesse é menor. Além disso, pôde-se ter ideia do grau de satisfação destes com as
atividades já ofertadas em Pium, se participam e se gostariam de uma maior quantidade
de atividades oferecidas. Tudo isso ajuda na fundamentação e elaboração do programa
de necessidades do edifício e na tomada de futuras decisões.
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4.2. Definição do programa de necessidades
A partir da análise dos questionários, pode-se perceber quais ambientes e
atividades serão interessantes estarem presentes no Centro Cultural para que este seja bem
utilizado e proporcione bons momentos e atividades para a comunidade.
As atividades que mais se destacaram nas respostas envolvem música, dança, teatro
e esportes. Além destes, nota-se o interesse por espaços de convivência, exposição e espaços
para apresentações. Há a familiaridade com a água e espaços ao ar livre. A biblioteca foi
avaliada como um lugar que não se frequenta muito, porém que existe o interesse em
começar a utilizá-la.
Portanto, serão incorporadas ao programa espaços de convivência, salas multiuso
para esportes de lutas e aeróbica, salas de dança, teatro e música, anfiteatro para
apresentações artísticas e biblioteca, não só por serem partes presentes em diversos Centros
Culturais, mas também por a partir dos questionários os quais confirmam despertar a
atenção da comunidade.
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5. CONDICIONANTES PROJETUAIS
5.1. Análise do terreno escolhido
A escolha da área de intervenção se deu a partir da leitura da percepção do lugar
enquanto espaço resultante de fatores sociourbanísticos, não avaliando somente o lote
isoladamente, mas como um elemento inserido em um espaço de dinâmica urbana.
Como atributos naturais, o bairro de Pium se caracteriza pela presença da Mata
Atlântica como cobertura vegetal e seus ecossistemas, as restingas, os manguezais e os
tabuleiros litorâneos. Quanto à composição do seu entorno, pode-se encontrar dunas,
praias e falésias responsáveis pelas paisagens naturais do bairro (Lima, 2000).
Foi elencado um terreno situado na Avenida Joaquim Patrício (RN-063) numa
região muito próxima de comércio e serviço, que é passagem para as zonas turísticas de
praias, rios e lagos, e também com características residenciais. Essa proximidade de
variados pontos concentradores de pessoas e a visibilidade que o terreno se encontra
permite que o Centro Cultural seja um espaço visitado por diversos seguimentos sociais e
faixas etárias.
No que diz respeito à cobertura vegetal do terreno, predomina vegetação rasteira e
presença de alguns arbustos.

Figura 43: Localização do terreno em relação à feirinha de frutas e ao Posto Policial

Fonte: Google Earth. Acesso: Outubro, 2016. Nota: Editado pela autora.
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Sua topografia é acidentada, com diferença de aproximadamente 7 metros do
ponto mais alto, junto a Av. Joaquim Patrício até a Rua das Orquídeas como é possível ver
a partir das curvas de nível da imagem abaixo.

Figura 44: Terreno com níveis topográficos

Fonte: TOPOCART – Topografia Engenharia e Aerolevantamentos LDTA. Nota: editado pela autora.

Nas proximidades do terreno encontram-se a maioria dos estabelecimentos
comerciais e de serviços de Pium, mas também é uma área bastante residencial.
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Figura 45: Terreno e pontos de referência destacados em Pium

Fonte: Google Earth. Acesso: Outubro, 2016. Nota: Editado pela autora.

As calçadas ao redor do terreno são inexistentes como pode-se ver nas imagens do
terreno a seguir.

Figura 47: Terreno visto da Av. Joaquim
Patrício

Figura 46: Terreno visto da Av. Joaquim Patrício

Fonte: Acervo da autora (2016).
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Figura 49: Terreno visto da Rua Maria das Dores

Figura 48: Terreno visto da Rua Maria das Dores

Fonte: Acervo da autora (2016/2017).

5.2. Condicionantes físico-ambientais
No que se refere às condicionantes climáticas do bairro de Pium, pode-se destacar o
clima tropical – litorâneo úmido, caracterizado por pequena amplitude térmica ao longo
do ano, com verões quentes e invernos amenos e temperaturas mínimas e máximas
variando de 23 ºC a 31ºC (Lima, 2000).
Quanto aos aspectos climáticos do terreno estudado, de acordo com a rosa dos
ventos, o vento predominante vem de sul e sudeste. Sendo assim, o terreno tem as suas
fachadas sul e leste como as mais favorecidas pela ventilação natural. Outros aspectos que
se mostraram favoráveis à penetração da ventilação no terreno foram tanto a inexistência
de barreiras arquitetônicas em suas proximidades quanto ao fato da proposta ter que
obedecer a legislação estadual e necessitar ter um grande recuo frontal. Apesar desse
favorecimento, como a fachada oeste do lote terá grande incidência solar no período da
tarde, o projeto deverá contemplar medidas que minimizem o seu impacto sobre a
edificação.
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Figura 50: Síntese dos condicionantes ambientais

Fonte: Google Earth. Acesso: Outubro, 2017. Nota: Editado pela autora.

5.3. Condicionantes legais
Para melhor atender as expectativas dos futuros moradores, assim como adequar o
projeto às leis pertinentes para garantir a qualidade da edificação e sua legalidade, foi
necessário estudar o Plano Diretor de Parnamirim e pesquisar as restrições de uso e
ocupação do solo do terreno. Além disso, outros aspectos legais foram verificados: o Código
de Obras daquele município, Lei Estadual 6204 que dispõe sobre licença prévia para
edificações de imóveis às margens de rodovias estaduais, acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050 e o Código de segurança e
prevenção contra o incêndio e pânico do RN.
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Plano diretor do município de Parnamirim

O Plano Diretor, enquanto instrumento de política urbana que tem como objetivo
orientar o desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana do município. De acordo
com a Lei complementar nº 063 de 2013, o território do município de Parnamirim dividese em três zonas: I - Zona Urbana; II - Zona de Expansão Urbana; III - Zona de Proteção
Ambiental. Considera-se Zona Urbana do Município de Parnamirim os bairros ou distritos,
criados por legislação específica e que se encontram com infraestrutura consolidada e
adequada à urbanização.Zonas de Expansão Urbana, as áreas do Município que não estão
enquadradas conforme definidas no artigo anterior e encontra-se em áreas em processo de
ocupação e passíveis de urbanização. E a Zona de Proteção ambiental aquela de restrição
à ocupação urbana que abrange as áreas de condições físicas adversas à ocupação intensa
pelas condições geológicas, de cobertura vegetal ou de importância para a preservação
dos corpos de água e espécies nativas da fauna e da flora. (PLANO DIRETOR DE
PARNAMIRIM, Lei complementar nº 063/2013, p.04).
De acordo com o mapa de Macrozoneamento Ambiental (figura 49), o terreno
estudado se localiza na Zona Urbana. Já se tratando do Zoneamento Funcional, o lote se
encontra na Área Especial de Interesse Turístico– onde há interesse público em desenvolver
e aproveitar o potencial turístico e preservar a paisagem.
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Figura 51: Mapa 01 de Parnamirim com identificação das zonas de
Macrozoneamento Ambiental

Fonte: PLANO DIRETOR DE PARNAMIRIM, Lei Complementar nº 063/2013. Modificado pela autora.

Os índices urbanísticos são apresentados na lei por quadros de acordo com o
macrozoneamento e zoneamento funcional do município, no caso do projeto elaborado
considerou-se os índices apresentados para a área especial de interesse turístico.
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Tabela 3: Quadro com índices urbanísticos da área especial de interesse turístico

Fonte: PLANO DIRETOR DE PARNAMIRIM, Lei Complementar nº 063/2013.

Quanto ao gabarito o Art. 100 da Lei Complementar Nº 063, estabelece que para
todo o território do Município serão observados os parâmetros de gabarito exigidos para
segurança de vôos, conforme estabelecido pelo Ministério de Estado da Aeronáutica.
Entretanto, segundo o Art. 101 da mesma lei, parte do bairro, na qual o terreno não está
localizado, se enquadra como Área Especial de Controle de Gabarito, entre a Av. Rota do
Sol/Av. Dep. Marcio Marinho e a linha de preamar, ficando limitado à altura de 7,50m
(sete metros e meio), visando a preservação das características da paisagem e da
singularidade urbanística dos assentamentos costeiros.

Figura 52: Área Especial de Controle de Gabarito

Fonte: Acervo da autora (2017).
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Código de obras do município de Parnamirim

Para o licenciamento do projeto, o Código de Obras do Município de Parnamirim
estabelece algumas medidas no qual a nova edificação deve se enquadrar. No que se
refere aos requisitos mínimos de ventilação, insolação e iluminação, o capítulo III do Código
de Obras exige:
Art. 52º - Os vãos de iluminação e ventilação deverão ter área igual
ou superiora 1/6 da área do piso do compartimento que atendem,
para serem considerados naturalmente ventilados.
Art. 53º - Não são considerados naturalmente ventilados ou
iluminados, os vãos que forem superiores a 3 (três) vezes o seu pédireito.
Art. 54º - As alturas das vergas nos vãos de iluminação não poderão
ser inferiores a 2,10 m.
Art. 55º - Nos compartimentos destinados a serem iluminados e
ventilados diretamente para o exterior, através da área descoberta
de terraços ou varandas, não deverão ultrapassar 2,50 m de
profundidade (dimensão média perpendicular ao vão).
Art. 56º - O total da superfície das aberturas para o exterior, em
cada compartimento, não poderá ser inferior a 1/6 da superfície do
piso do compartimento quando se tratar de dormitórios, salas de
estar, escritórios, refeitórios e bibliotecas e de 1/8da área do piso
quando se tratar de cozinhas, copas e banheiros.
Art. 57º – As aberturas destinadas à insolação, iluminação e
ventilação, deverão apresentar as seguintes áreas mínimas: a) 1/6 da
área útil do compartimento, quando voltada para o logradouro,
para área de frente ou área de fundos; b) 1/5 da área útil do
compartimento, quando voltada para espaço livre fechado, varandas
ou terraços. (Código de Obras do Município de Parnamirim, Lei n°
830/94, p.13).
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Lei Estadual 6204 - Regulamentação de edificações às margens de rodovias
estaduais

Esta lei dispõe sobre licença prévia para edificações de imóveis ou cercas às margens
de rodovias estaduais, e dá outras providências, estabelecendo uma área de faixa de
domínio de no mínimo 20m e recuo de 15m de área non aedificandi a partir dos limites
externos da faixa de domínio:
Art. 1°. A edificação de imóvel e a colocação de cercas fronteiriças à
faixa de domínio de rodovias estaduais dependem de prévia licença
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN).
§ 1°. Compreende-se por faixa de domínio a área de terra limitada
pela distância mínima de 20 (vinte) metros de cada lado da rodovia
medidos do eixo da pista de rolamento.
§ 2°. Às edificações ficam sujeitas a um recuo de 15 (quinze metros)
dos limites externos da faixa de domínio definida no parágrafo
anterior.
O Art. 2º. desta lei determina que os limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° podem ser
reduzidos no perímetro urbano, no caso de edificações existentes à data da vigência desta
Lei, atendidos os requisitos de segurança do trânsito e do tráfego de a legislação municipal
aplicável e por critérios do DER/RN.

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR
9050

A NBR 9050 tem como objetivo principal garantir a utilização, acesso e a circulação
nas edificações de uso coletivo por pessoas de mobilidade reduzida ou portadoras de
necessidades especiais.
Das exigências da NBR 9050 que serão aplicadas na edificação de uso coletivo,
destacam-se:
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Sobre as pessoas de mobilidade reduzida com cadeira de rodas:
Nesse aspecto, a NBR 9050 define que o módulo de referência ocupada por uma
pessoa utilizando cadeira de rodas é de 0,80 m por 1,20 m no piso. Com relação à largura
mínima para a transposição de obstáculos isolados com extensão máxima de 0,40m é de
0,80m, porém, extensões acima da máxima, a largura deverá ser de 0,90m. Com relação à
manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento, as medidas necessárias são: a) para
rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; b) para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; c) para
rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m. A NBR 9050 ainda complementa que todos os
locais de transferências devem ter barras de apoio.
Sobre as sinalizações:
A NBR 9050 afirma que toda a acessibilidade aos serviços, espaços, edificações,
mobiliário e equipamentos urbanos devem ser indicados e sinalizados pelo símbolo
internacional de acesso.
Sobre acessos e circulação:
No que se refere aos acessos e circulação, todas as entradas e rotas de interligação
às principais funções do edifício devem ser acessíveis. Além disso, os pisos das edificações
devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que
não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de
bebê). A NRB ainda acrescenta que para pisos internos, a inclinação transversal da
superfície é até 2%, e para pisos externos, esse valor sobe para 3%. Se a inclinação for
superior a 5%, estas serão consideradas rampas. Nas rotas acessíveis, desníveis de qualquer
natureza devem ser evitados.
Sobre rampas:
A NBR 9050 define que a largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com
o fluxo de pessoas, porém recomenda-se 1,50m para rotas acessíveis. A rampa ou
equipamento de transporte vertical deverá estar associado aos degraus e escadas fixas em
rotas acessíveis, as quais não podem ter espelhos vazados. A inclinação máxima admissível
é de 8,33%. Porém em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que
atendam integralmente à esse valor, inclinações superiores a 8,33% são admissíveis, até
12,5%, seguindo as indicações da tabela 7 da norma.
Sobre as portas:
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Para serem consideradas acessíveis, as portas da edificação deverão ter um vão
mínimo de 0,80m e altura mínima de 2,10m.
Sobre o passeio e estacionamento:
A NBR 9050 considera que calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de
pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco
de pedestres. Com relação ao número de vagas destinadas a pessoas com deficiência, a
norma estabelece que se a edificação tiver de 11 a 100 vagas, uma delas deve ser destinada
para a pessoa com necessidades especiais.
Sobre a acessibilidade nos banheiros:
Com relação às instalações sanitárias, deverá ser previsto circulação de 360º, áreas
de transferência lateral, perpendicular e diagonal. Barras horizontais para apoio na lateral
e no fundo junto à bacia sanitária são obrigatórias e devem ser instaladas com
comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado. Para instalação de
bacias sanitárias devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e
diagonal, com dimensões de 1,20 m por 0,80 m.

Código de segurança e prevenção contra o incêndio e pânico do RN

O Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico para o Estado do Rio
Grande do Norte define exigências que são estabelecidas conforme o tipo de uso da
edificação (residencial, comercial, misto, público, hospitalar, industrial, garagem, reunião de
público, usos especiais diversos). A edificação proposta neste trabalho corresponde ao uso
de reunião pública, devendo atender os requisitos para esse tipo de uso conforme a área
construída e a altura da edificação. Considerando que o edifício do Centro Cultural possui
02 pavimentos e área construída superior a 1500m², têm-se as seguintes considerações:
O edifício deverá contar com prevenção fixa (hidrantes); prevenção móvel
(extintores de incêndio); chuveiros automáticos (sprinkler) nas circulações e área comuns e
nas dependências de risco “C”; iluminação de emergência; sinalização; escada convencional;
instalação de hidrante público.
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Além destes, outras recomendações pertinentes são que todas as peças de
decoração confeccionadas em material de fácil combustão, deverão ser tratadas com
proteção retardante à ação do calor (ignifugação); deverá dispor de renovação de ar
ambiente através de ventilação natural; as portas de saída de emergência deverão ter
abertura no sentido de saída e destravamento por barra anti-pânico; edificações com mais
de um pavimento terão escadas com largura mínima de um metro e sessenta centímetros
(1,60m), para público de até 200 pessoas, acrescendo-se uma unidade de passagem de
cinquenta e cinco centímetros (0,55 m), para excedentes de 200 pessoas.
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6. METAPROJETO
6.1. Programa de necessidades e pré-dimensionamento
O programa de necessidades e o pré-dimensionamento do Centro Cultural (Tabela
4) foram realizados com base nas análises dos estudos de referência e das demandas
estimadas segundo a análise dos questionários aplicados na comunidade. Além disso, para
dimensionar os ambientes foram consideradas informações coletadas em Neufert (1976) e
na NBR 9050, e de acordo com o layout dos ambientes.

Quadro 04: Programa de necessidades e pré-dimensionamento

Setor

Adm./
Técnico

Ambiente

Área Área
Qntd. Unit. Total
(m²) (m²)

Direção

1

9

9

Secretaria

1

9

9

Sala de
Espera/Recepção

1

9

9

Sala de Reuniões

1

20

20

Miniauditório

1

40

40

Área do setor

Eventos/
exposições

Área do setor

Observação
01 estação de trabalho,
02 cadeiras de
atendimento e armários
02 estações de trabalho,
04 cadeiras de
atendimento e armários
01 estação de trabalho,
04 cadeiras de espera
01 mesa para 10
cadeiras
Sala com capacidade
para 30 pessoas

87,00 m²
Atendimento ao
Público

1

6

6

Átrio Interno de
Acolhida

1

150

150

Minibiblioteca

1

150

150

Área de
alimentação

1

150

150

Anfiteatro externo

1

250

250

Banheiro

2

20

40

Banheiro PNE

2

15

30

776,00 m²

01 balcão de
atendimento para 02
funcionários e espaço
para toténs
informativos, etc.
Espaço amplo com
diversas possibilidades
de layout
Espaço para pequeno
acervo de livros e áreas
de leitura
Espaço para quiosques e
com mesas
Capacidade para 150
pessoas sentadas
02 banheiros (masc. e
fem.)
Banheiros masculino e
feminino
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1

50

50

Para atividades
variadas como ioga e
capoeira

1

80

80

-

1

50

50

Capacidade p/ 15 alunos

1

50

50

Capacidade p/ 15 alunos

1

50

50

Capacidade p/ 10 alunos

1

50

50

Banheiro

2

20

40

Banheiro PNE

2

15

30

Capacidade p/ 10 alunos
02 banheiros (masc. e
fem.)
Banheiros masculino e
feminino

Depósito
DML
Copa
Vestiários

1
1
1
2

Sala Multiuso
Sala de
Dança/Teatro
Oficina de Desenho
Oficina de
Oficinas/Aulas Pintura/Artesanato
Oficina de
Informática
Oficina de música

Área do setor

Área do setor

480,00 m²
30
30
15
15
9
9
10
20
74,00 m²

ÁREA TOTAL

1417,00 m²

Serviço

Masculino e feminino

Fonte: Acervo da autora (2017)

6.2. Zoneamento
O zoneamento considerou a necessidade que cada setor tem de se relacionar com os
acessos e os demais setores. Outro fator importante levado em consideração foi a posição
do terreno em relação ao norte, ficando os principais ambientes de permanência
prolongada o mais distante possível ou protegidos da porção oeste e passíveis de receber a
ventilação natural predominante vinda de sudeste.
Quanto à implantação inicial pensada, o estacionamento estaria na faixa oeste do
terreno e seria acessado pela Rua Maria das Dores que é uma via local. A edificação estaria
próxima a Av. Joaquim Patrício possibilitando uma passarela direto do nível da rua para o
segundo pavimento do Centro Cultural, e estaria mais perto de onde circulam as pessoas
tornando o edifício mais convidativo aos transeuntes. O anfiteatro estava localizado na
parte mais a sul do terreno estabelecendo uma relação entre o Centro e a faixa de
residências nesta localidade. Uma massa arbórea foi implantada na faixa oeste para
proteger o edifício do sol poente.
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Figura 53: Zoneamento 01 do terreno, primeiro pavimento e segundo pavimento

Fonte: Acervo da autora (2017).
Nota: Croqui com tratamento no computador.

O zoneamento inicial do edifício no térreo concentrava a área técnica na parte
oeste que recebe o sol poente, ao centro o átrio e área de alimentação e a leste a
administração.

No segundo pavimento, a oeste estava a sala de informática e sala

multiuso, no centro as oficinas de artes e criatividade e a leste a minibiblioteca. Os aspectos
negativos que levaram a esse zoneamento ser descartado foi que o bloco fechado da
administração a leste afetaria a passagem da ventilação para o restante do edifício, sendo
mais interessante um ambiente aberto com o átrio para ocupar essa região, além disso
optou-se por um bloco único central de banheiros e por destacar a escada na fachada
frontal. No segundo pavimento, o aspecto negativo é a proximidade das oficinas que
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produzem ruídos (música, dança e teatro) com a área de estudo/leitura (minibiblioteca).
Além destes fatores, nestes zoneamentos a circulação era complicada e demasiado extensa.

Figura 54: Zoneamento inicial do primeiro pavimento

Figura 55: Zoneamento inicial do segundo pavimento

Fonte: Acervo da autora (2017).
Nota: Croqui com tratamento no computador.

Centro Cultural Pium Artes Integradas

|77

Em relação ao edifício, no primeiro pavimento está o átrio que abriga a área de
exposição e alimentação, a área técnica e área administrativa. O átrio foi locado no lado
leste, beneficiado com a ventilação e recebendo o sol nascente. As áreas molhadas e
técnicas foram concentradas na parte posterior, a qual recebe o sol poente, porém estará
protegida pela vegetação e cobertura. A parte administrativa está localizada na área
norte da edificação. No segundo pavimento se concentram as oficinas e minibiblioteca. Na
área oeste, distante da minibiblioteca já que são atividade com ruído, estão as oficinas de
música, dança e teatro, que serão protegidas do sol poente por meio de algumas
estratégias adotadas. Na área leste, no volume que avança em direção a rua está a
minibiblioteca, locada de forma a ser destaque em relação ao restante do edifício e tornarse convidativa ao público. Nas áreas centrais estarão localizadas as outras oficinas e
banheiros.

Figura 56: Zoneamento final primeiro e segundo pavimento

Fonte: Acervo da autora (2017).
Nota: Croqui com tratamento no computador.

O zoneamento da edificação em si não sofreu alterações, porém foi necessário
alterar a implantação já que, a Av. Joaquim Patrício é uma rodovia estadual (RN-063), e
como já foi abordado nos condicionantes legais,considerando a lei estadual nº 6204, temos
que “a faixa de domínio é definida como a área de terra limitada pela distância mínima
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de 20 (vinte) metros de cada lado da rodovia medidos do eixo da pista de rolamento”, e
que “as edificações ficam sujeitas a um recuo de 15 (quinze metros) dos limites externos da
faixa de domínio”.Devido a isso, a edificação deve ter um recuo considerável em relação a
avenida, então foi relocado para a área sul do lote e o anfiteatro, que será uma escadaria
da rua para os níveis mais baixos do terreno, estará próximo à via. Nesta proposta, foi
criado uma espécie de mezanino com abertura na lateral leste do edifício para contribuir
com a circulação de ar além de estabelecer uma maior relação entre os dois pavimentos.

Figura 57: Zoneamento final do terreno

Fonte: Acervo da autora (2017).
Nota: Croqui com tratamento no computador.
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7. PROPOSTA ARQUITETÔNICA
Neste capítulo é explicitado o conceito da proposta, o partido arquitetônico
adotado e sua evolução. Além disso, são apresentadas as diferentes soluções volumétricas
encontradas durante todo o processo de projetação. Por fim, foi realizada uma análise
técnico/formal da proposta final do Centro Cultural através do memorial descritivo e
justificativo.

7.1. Conceito do projeto/Evolução da Ideia
Diante da análise dos condicionantes projetuais do programa de necessidades e do
zoneamento prévio das atividades no edifício, assim como também levando em
consideração os objetivos estabelecidos, foi possível dar início ao processo de concepção
formal do Centro Cultural. Para isso, foi definido um conceito que pudesse nortear, mesmo
que de forma abstrata, os primeiros estudos volumétricos da proposta.
Foi escolhida a imagem conceito de vasos sanguíneos para aludir a fluidez e
conexão que se deseja alcançar no projeto, estes vasos são onde circula o liquido vital, o
sangue, que figurativamente seria a comunidade que frequentaria e daria vida ao edifício.

Figura 58: Vasos sanguíneos

Figura 59: Vasos sanguíneos (Conceito)

Fonte: Google Imagens. Acesso em abril, 2017.
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Esse conceito se apoia em alguns pontos que se julgou fundamentais para esse
projeto, os quais são:
 A criação de um espaço aberto e fluido que convide à entrada, ao movimento, ao
percurso e, dessa forma, ao uso;
 A criação de um espaço para todos que, portanto, deve prezar pela acessibilidade e
deve conter diversificadas opções de uso, já descritas no programa;
 A criação de um espaço homogêneo, que tenha unidade percebida pela cor, pelos
materiais e pela linguagem das edificações, e que, na mesma medida possa oferecer
a criação de espaços e experiências visuais com características e qualidades distintas;

7.2. Partido arquitetônico
Foi possível perceber pelo zoneamento, a tipologia aderida foi a de um bloco único
em "L", e a partir dessa escolha fez-se estudos para ver como este se configuraria. A
tipologia teve a intenção de deixar o prédio voltado de forma convidativa para a rua, por
ser uma forma de fácil e agradável leitura, já que é um lote de esquina com frente para
três vias e pelo objetivo de distribuir o programa em um único bloco para que haja maior
integração entre os usuários.
Sendo assim, o partido arquitetônico é um bloco único horizontal de 2 pavimentos
configurado em "L", voltado para a Avenida Joaquim Patrício, com circundado por
corredores-sacada, sendo estas uma forma de circulação exposta, ou seja, permeável
visualmente em relação ao exterior.
A escolha dos fechamentos e organização dos ambientes deu-se prezando pelo
conforto ambiental,utilizando fachadas livres e elementos vazados nas vedações, além de
estratégias como a criação de pátios internos e/ou de estruturas lineares que favoreçam a
ventilação cruzada. Os fechamentos vazados aplicados, permitem a ventilação cruzada e
filtram a luz, garantindo transparência e efeitos de iluminação, que acentuam a relação
entre interior e exterior dada a permeabilidade visual das vedações.
A opção por blocos horizontais atende a uma pertinência de ordem de visibilidade e
de vizinhança, que pretende estabelecer a harmonia destes no e com o entorno. Para
impedir a criação de grandes caixas pesadas, aproveitar a topografia acidentada do
terreno sem modificá-lo demasiadamente e estabelecer uma relação do edifício com a
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vizinhança que utilizam as margens do terreno como ponto de encontro para conversas ao
fim de tarde ou as crianças que utilizam para brincar, optou-se por criar os dois
pavimentos onde funcionariam as atividades do Centro Cultural em um nível
intermediário em relação a topografia, e abaixo destes, numa área em pilotis, aproveitar o
espaço para torná-lo um de espaço livre/praça pública coberta, estreitando a relação com
a comunidade que está nas "costas" do edifício e na área de topografia mais baixa.

7.3. Estudos volumétricos
A partir de croquis que descrevem as formas estudadas, da fase inicial de concepção
até chegar a solução final será exposto o estudo volumétrico.
O bloco da proposta do Centro Cultural a ser desenvolvido foi pensado
considerando a adoção de fechamentos e organização dos ambientes que respeitem o
conforto ambiental, utilizando fachadas livres e elementos vazados nas vedações, além de
estratégias como a criação de pátios internos e/ou de estruturas lineares que favoreçam a
ventilação cruzada. Os fechamentos vazados aplicados, permitem a ventilação cruzada e
filtram a luz, garantindo transparência e efeitos de iluminação, que acentuam a relação
entre interior e exterior dada a permeabilidade visual das vedações.
Deve-se levar em consideração que os volumes que serão apresentados estão
diretamente relacionados com as propostas de zoneamento apresentadas acima.
O primeiro estudo consistia em blocos sobrepostos com linhas continuas e alguns
traços irregulares nas menores fachadas, com o bloco longitudinal bem mais estreito que o
bloco transversal que avança em direção à rua, com rampa de acesso ao segundo
pavimento direto da rua. O zoneamento inicial do edifício foi associado a essa volumetria,
onde o anfiteatro localizava-se na área posterior ao edifício e este foi disposto bem mais
próxima da Av. Joaquim Patrício, porém esta disposição se tornou inviável devido a faixa
de domínio e área non aedificandi que devem ser observadas.
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Figura 60: Volumetria de estudo 01

Fonte: Acervo da autora (2017).

O segundo estudo consistia em blocos sobrepostos com alguns traços irregulares
tanto no edifício quanto no corredor-sacada, com partes superiores se sobressaindo em
relação as inferiores, criando áreas em balanço e maior dinâmica.

Figura 61: Volumetria de estudo 02

Fonte: Acervo da autora (2017).

Depois de vários estudos a forma final escolhida, que mais se adequou a distribuição
do programa e a intenção estética pretendida, consiste em uma lamina única longilínea,
com linhas puras no plano horizontal e áreas do pavimento superior avançando do inferior,
ficando em balanço. Além disso, destacou-se ao centro o bloco da escada e reservatório de
água, que não estava locada ali nas propostas anteriores. A escada disposta centralmente
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facilita o acesso desta nas diferentes partes do terreno e elimina a necessidade de outra
escada devido ao percurso máximo para segurança contra incêndio e pânico. A circulação
externa é protegida pelo beiral criado na cobertura.

Figura 62: Volumetria escolhida (estudo 03)

Fonte: Acervo da autora (2017).

Grande parte do edifício está suspenso do solo por pilotis, onde se localiza a área
pública livre, deixando transparecer a topografia acidentada e atribuindo ainda mais a
sensação de leveza ao projeto.Um fator de relevante contributo estético foi a incorporação
de empenas inclinadas na envoltória da minibiblioteca, assumindo o desenho não-linear e
causado uma sensação de “instabilidade” estrutural devido a alvenaria da empena ser
apenas no segundo pavimento, não descendo até o 1º pavimento, como será possível
observar nas imagens da proposta final que serão apresentadas mais adiante em outros
itens.
A intenção é que a identificação dos setores se dê através da transparência das
fachadas, que revelam o que acontece no interior dos ambientes, despertando o interesse e
curiosidade dos usuários.
Definido o aspecto formal, distribuição do programa e planta baixa, elaborou-se
imagens iniciais do Centro Cultural, levando em consideração a volumetria, aberturas e
alguns materiais. As imagens são iniciais e se assemelham a forma final definida, porém
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posteriormente houveram definições mais concretas, como por exemplo a empena só no
segundo pavimento, as aberturas e vedação da escada.

Figura 63: Volumetria escolhida vista frontalmente com alguns detalhes

Figura 64: Volumetria escolhida vista posteriormente com alguns detalhes
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Figura 65: Volumetria escolhida vista lateral do terreno

Fonte: Acervo da autora (2017).

7.4. Memorial justificativo

Neste subitem é realizada uma síntese técnico-formal do projeto, onde são
apresentadas todas as justificativas para cada escolha. Serão expostas informações acerca
da inserção urbanística do edifício, dos aspectos funcionais e formais, das estratégias
adotadas para contribuir com o conforto térmico da edificação, dos sistemas construtivos e
complementares.

7.4.1. Inserção urbanística

O edifício do Centro Cultural se insere no espaço urbano levando em consideração a
relação com o entorno, aspectos legais, funcionais e formais do terreno. O estacionamento
está na porção lateral do lote, mais a oeste, com acesso por uma via de menor hierarquia.
O revestimento de piso usado para as vagas é o cobograma e as vias são em bloco de
concreto intertravado, para manter a permeabilidade do solo das áreas de circulação de
pedestres e veículos.
O anfiteatro/escadaria está localizado estrategicamente na fachada frontal e
aparece como um elemento que convida o transeunte a descer e explorar o edifício, bem
como sentar-se para acompanhar espetáculos e shows no anfiteatro. Além disso, aproveita-
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se a área de maior inclinação do terreno e utiliza-se a área de faixa de domínio e área non

aedificandi, onde não é permitido edificações.
Toda a circulação de pessoas no terreno acompanha o sentido de descida da
topografia, configurando-se como um sistema de rampas, para aproveitar a topografia
sem fazer grandes movimentações de terra. Porém, todas as circulações respeitarão a
inclinação máxima de 8,33%, garantindo a acessibilidade para os cadeirantes. Algumas são
rampas são suspensas para justamente garantir a inclinação adequada.
Na parte frontal ao edifício existe um espelho d'água, e na parte posterior, abaixo
do primeiro pavimento no pilotis, uma área livre pública. O edifício possui grande recuo
frontal, porém avança 3,17m dentro da área non aedificandi, mas segundo o Artigo 2º da
Lei estadual nº 6204/1991 e informações colhidas junto aos técnicos do DER/RN, essa área
pode ser reduzida visto apresentação de justificativa que será analisado pelo órgão. Além
de ser justificável a redução da área non aedificandi por ser uma área pequena que está
sendo ultrapassada para implantação de um equipamento público, também é por Pium
ser uma área urbana consolidada onde estes recuos praticamente não existem em todas as
edificações que margeiam a Av. Joaquim Patrício. A lei estabelece 20 m de faixa de
domínio medidos do eixo da pista de rolamento e 15 m de área non aedificandi posterior a
faixa de domínio, totalizando distância de 35 m de uma edificação até o eixo da pista de
rolamento. No projeto manteve-se a distância de 31,83 m, o que já libera quase metade do
terreno sem edificação.
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Figura 66: Faixa de domínio e área non aedificandi

Fonte: Acervo da autora (2017).

Os acessos se darão pelas três vias, já que optou-se por um espaço aberto que pode
ser adentrado por qualquer um dos lados do lote, aumentando ainda mais o convite para
a utilização deste espaço e a facilidade de acesso. Para cálculo de vagas do
estacionamento considerou-se a área dos dois pavimentos onde ocorrem as atividades
excluindo as áreas de circulação externa, área do 1º pavimento mais área do 2º pavimento
= 1846,97 m², menos a área de circulação externa = 388,50 m², totaliza 1458,47 m². Segundo
o plano diretor do município, para uso não residencial de atividades não enquadradas
como geradoras de impacto no sistema viário - considera-se uma vaga para cada 50m².
Portanto o número de vagas é 29,17, arredondando para 30 vagas. Deste total, no mínimo
uma vaga deverá ser reservada para Pessoas com Necessidades Especiais, no projeto
optou-se por deixar duas vagas para os mesmos, atendendo às exigências da NBR 9050 e
duas (5%) devem destinar-se aos idosos.
A circulação de pedestres possui paginação de piso lúdica, com pintura com
padrões de uma mandala nas cores cinza, amarelo e vermelho, diretamente relacionado
ao caráter lúdico do Centro Cultural.
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Figura 67: Implantação do Centro Cultural Pium Artes Integradas
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Fonte: Acervo da autora (2017).

7.4.2. Soluções funcionais/Relações socioespaciais
A disposição dos ambientes se deu sempre tendo espaços comuns como elementos
de articulação, de modo a receber e dispersar os diferentes fluxos. Nas oficinas, a
articulação se dá pelo corredor central e também pelos corredores externos, oferecendo
uma dupla possibilidade para os usuários.
O átrio, onde está a praça de alimentação (cinco quiosques de alimentação que
devem ser ocupados para que pessoas da comunidade possam atender a demanda de
alimentação do Centro), e área de exposições são um grande espaço aberto que recebe as
pessoas que utilizarão a maioria dos ambientes, apenas o miniauditório tem uma entrada
independente do átrio localizada em um dos corredores de acesso. Neste está o balcão de
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recepção e o acesso aos banheiros, a área administrativa, a escada e ao corredor. A
vedação dessa área é através de painéis gradeados de ferro que correm, para garantir a
segurança quando estiver fechado, porém ainda possibilitando a permeabilidade visual
desejada.
O miniauditório é um espaço onde podem ocorrer palestras educativas e
informativas, aulas, reuniões e por isso possui todos os assentos no mesmo nível, julgando
que assim é o suficiente para atender as necessidades da comunidade. No átrio e área de
exposições podem ocorrer tanto exposições temporárias quanto permanentes, que podem
estender-se para todas as áreas de circulação. No átrio pode ocorrer diversos eventos, como
feiras de artesanato e brechós.
A vedação da maior parte do edifício é em tijolo de adobe ou tijolo ecológico. A
escolha do material deu-se para remeter ao barro que permeava as construções
tradicionais nordestinas, trazendo em si própria a cultura do Nordeste. A maioria das
divisórias internas do edifício são em drywall, permitindo a flexibilidade dos ambientes. Em
alguns ambientes indicados no projeto utilizou-se divisórias e esquadrias acústicas. A escada
é vedada com cobogós.
Como já mencionado, os ambientes de permanência prolongada foram dispostos
nas melhores orientações de modo a oferecerem conforto térmico aos usuários na maior
parte do tempo. A área técnica e os banheiros foram dispostos na parte oeste do edifício.
Para atender a área de exposições separou-se um depósito da área técnica
especificamente para esta finalidade e outro depósito geral interno, por isso a divisão e
segregação de acesso a estes dois depósitos.
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Figura 68: Zoneamento da planta baixa do primeiro pavimento

Fonte: Acervo da autora (2017).

As oficinas e minibiblioteca estão concentrados no segundo pavimento. Manteve-se
a minibiblioteca mais distante possível das áreas de produção de ruído, que são a oficina
de música e a de dança e teatro, apesar destas terem tratamento acústico e da
minibiblioteca ter salas de estudo fechadas. Criou-se um mezanino no segundo pavimento
mantendo relação visual com o primeiro pavimento, onde centralmente está o jardim,
para estabelecer um maior contato entre os pavimentos e contribuir com o conforto
térmico destes, já que também se utilizou do muxarabi em parte da fachada leste
contribuindo para a entrada e circulação de ar por lá. A minibiblioteca possui condições de
conforto térmico bastante positivas, com grandes aberturas. Apenas as salas de estudo e
leitura dentro da minibiblioteca serão fechadas, climatizadas, com divisórias acústicas em

drywall e portas acústicas, para maior conforto acústico.
No segundo pavimento, na parte oeste estão as oficinas de música, dança e teatro
que devem ser compostas de esquadrias e divisórias acústicas e climatizadas já que são
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salas que produzirão mais ruídos. Apesar disso, adotou-se um painel de muxarabi para
proteger parte da fachada oeste, além de esquadrias altas. O beiral também ajuda na
proteção solar desta área e de todo o edifício.
A oficina multiuso pode ser utilizada para atividades variadas, como aulas de
capoeira, ioga, meditação, atividades de recreação infantil, pilates, entre outras. Já as
outras salas já têm uma atividade definida, e a de dança e teatro compartilham do
mesmo espaço. Acima do corredor central e mezanino do segundo pavimento existe um
dômus, para contribuir ainda mais com a circulação de ar, iluminação natural difusa e
estética da edificação.

Figura 69: Zoneamento da planta baixa do segundo pavimento

Fonte: Acervo da autora (2017).
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7.4.3. Aspectos formais e materiais

A forma em "L" do edifício deu-se pensando na ocupação do terreno no lote que
possui frente para três ruas. Além disso, com a tipologia em "L" foi possível criar um bloco
único que abrigue todas as atividades do centro, no qual esse bloco nada mais é que a
junção de dois blocos que formam um ângulo reto entre si.
As circulações expostas e facilidade de acesso atua como fator que atrai as pessoas a
adentrarem e utilizarem os espaços. Além disso, as fachadas livres e vazadas permitem que
se veja o que acontece dentro dos ambientes, fator que também convida, gera o interesse e
curiosidade aos futuros usuários.
Figura 70: Perspectiva do edifício

Fonte: Acervo da autora (2017).

O grande recuo frontal permite que o anfiteatro se disponha na parte frontal do
lote, na Av. Joaquim Patrício, e que o edifício se localize numa área intermediária da
topografia, estando o segundo pavimento praticamente alinhado com o nível da rua, e o
pilotis semienterrada. Assim, o transeunte consegue ver de forma mais clara todo o volume,
a nível dos olhos.
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Figura 71: Centro Cultural visto da Av. Joaquim Patrício

Fonte: Acervo da autora (2017).

Na parte posterior, a proximidade com a rua e o projeto da praça abaixo do pilotis
estreita a relação com a comunidade vizinha, que se encontra num nível topográfico bem
mais baixo tomando como referência a avenida.

Figura 72: Fachada posterior do edifício

Fonte: Acervo da autora (2017).
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Quanto aos materiais, optou-se por estrutura em concreto aparente, vedação em
tijolos de adobe, também conhecido como tijolo ecológico ou blocos de terra comprimida
(BTC) absorvem e liberam o calor mais lentamente do que tijolos queimados. O processo
de fabricação do tijolo ecológico é simples. Um operador mistura de terra com um pouco
de água e cimento e coloca essa mistura na máquina. Nas máquinas manuais, a
prensagem é feita pelo operador, que desce a alavanca pressionando para baixo. O tijolo
ecológico pode ser usado para construção 7 dias depois de prensado. A cura total ocorre
por volta de 30 dias.
Todos esses recursos permitem construir uma parede muito mais econômica. As
paredes podem ser construídas, de forma mais rápida do que o convencional de alvenaria,
com mão de obra não qualificada, sob a supervisão de alguém que esteja familiarizado
com as técnicas básicas de construção. O uso de materiais naturais, disponíveis localmente,
possibilitam manter o dinheiro na economia local, em vez de gastá-lo para importar
materiais, combustível e peças de reposição.
Construir com materiais locais pode empregar a população local, e é mais
sustentável em tempos de dificuldades econômicas. A redução do tempo de transporte,
custo e poluição também pode fazer do tijolo de adobe uma opção mais adequada ao
meio ambiente do que outros materiais.

Figura 73: Exemplo 01 da utilização do tijolo
de adobe

Figura 74: Exemplos 02 da aplicação do tijolo
de adobe

Fonte: https://ecoviladamontanha.org/tijolo-ecologico. Acesso em Maio, 2017.
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Algumas áreas são vedadas por cobogós e muxarabi com formas de mandalas. Os
guarda-corpos são em painéis de muxarabi e compõem grande parte da fachada já que se
faz necessário o uso deles devido ao nível da edificação em relação ao terreno. A madeira
remete a uma atividade comercial bem recorrente no bairro que são as madeireiras e a
confecção de móveis de madeira rústicos. Internamente a cor das paredes é branca e o piso
no geral em cimento queimado na cor cinza e nas áreas molhadas revestimento cerâmico
liso na cor branca. As portas são de madeira (Angelim pedra) e as janelas em pvc e vidros,
todas pivotantes e compostas por vários módulos. O dômus tem estrutura metálica que
apoia as placas de policarbonato.

7.4.4. Soluções de conforto ambiental
As estratégias bioclimáticas de projeto foram aplicadas desde o processo de
concepção projetual. A disposição do volume com as maiores fachadas voltadas para norte
e sul (de modo a diminuir o ganho térmico) e a disposição de circulações externas que
margeiam o edifício e geram beirais que sombreiam as fachadas e aberturas.
A oeste as esquadrias mais altas e o painel de muxarabi protege a esta área da
insolação direta. A circulação central em mezanino do segundo pavimento e o jardim
central coberto pelo dômus permitem a circulação de ar e ventilação cruzada dos
ambientes, e possibilita a iluminação difusa e dispersão do ar quente através do “efeito
chaminé”. O espelho d'água também é um elemento que atenua a sensação de
desconforto térmico pois possibilita o resfriamento evaporativo.

Figura 75: Esquema de circulação de ar dentro do edifício - Corte transversal

Fonte: Acervo da autora (2017).
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7.4.5. Sistema construtivo
Devido à exigência do programa das edificações do Centro Cultural por grandes
vãos com o mínimo de pilares e flexíveis, optou-se pelo sistema construtivo de lajes planas
protendidas de concreto que dispensa o uso de vigas, permite executar estruturas com
menos pilares por área e reduz o ciclo de laje para cinco dias. Optou-se pela modulação da
estrutura em módulos de múltiplos de 1,5m, com maior vão livre de 9m de comprimento.
As lajes planas protendidas são utilizadas com cordoalhas aderentes e bainhas, com
injeção de pasta de cimento. O sistema construtivo se assemelha com as cordoalhas
engraxadas (não aderentes), mas a concepção de cálculo estrutural é baseada no sistema
de estruturas tensionadas.

Figura 76: Exemplo de lajes planas protendidas em edifício

Fonte: http://www.procalc.com.br. Acesso em Maio, 2017.
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Quanto a comparação com as lajes convencionais, a grande diferença é na área de
fôrmas e na mão de obra de carpinteiros e armadores, pois o sistema é mais industrializado
com a possibilidade de utilização de pilares pré-fabricados de concreto ou metálicos
(sistema misto). Além de velocidade na execução, tem-se um grande ganho pelo fato de
não existirem vigas ou lajes com espessuras desproporcionais, que são elementos que muitas
vezes impõe limites em concepções arquitetônicas.

7.4.6. Reservatório de água

O fornecimento de água para o imóvel deve ser feito a partir da distribuição da
rede pública de água (seguindo as exigências da concessionária local) pelos ramais prediais
que abastecem a caixa d‟água locada acima da escada do prédio.
O cálculo da capacidade do reservatório de água foi feito obedecendo às seguintes
definições da NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria –:
- Para prédios públicos deve ser feita uma reserva de 50L/pessoa;
- Para cinemas, teatros e auditórios deve ser feita uma reserva diária de 2L/lugar;
- Considerar acréscimo da reserva de incêndio
Foi necessário considerar o Espaço Cultural como um prédio público com
capacidade para receber cerca de 100 pessoas, com exceção do miniauditório multiuso
(que tem um cálculo exclusivo). Sendo assim, considerando que o reservatório deve suprir
02 dias de falta d‟água, tem-se o cálculo:
- Espaço Cultural sem auditório: 100 (pessoas) x 50 (litros) = 5000L/dia x 2 (dias) = 10000L
- Mini Auditório multiuso: 42 (lugares) x 2 (litros) = 84 L/dia x 2 (dias) = 164L
- O Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico para o Estado do Rio
Grande do Norte define que a capacidade da reserva para incêndio será calculada
utilizando-se os fatores: ( R = Q . T .H ), sendo: R - reserva mínima; Q - vazão ( de acordo
com a ocupação e risco ); T - tempo de utilização de hidrante, conforme inciso VIII, deste
artigo e H - número de hidrantes funcionando simultaneamente.
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Conforme consultada nesta lei, o Centro Cultural se enquadra no risco II, para o
qual adota-se vazão de 250 /min, tempo de 30 min para áreas construídas de até 20.000
m² e dois hidrantes funcionando simultaneamente, portanto:
R= 250 x 30 x 2 = 15.000L
- Capacidade mínima do reservatório: 10000 + 164 + 1500 = 25164L.
- Geometria caixa d‟água: Lâmina d‟água de 1,2 m de altura (h) distribuída em uma área
(a) de 22,87m, barrilete de 0,9m. 1,2 (h) x 22,87 (a) = 27,45m³ = 27450L.
- Capacidade total do reservatório = 27450L.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A série de problemas referente ao acesso à cultura, ao uso dos espaços públicos e à
inclusão social são reflexões que se apontam como grandes desafios atualmente nas cidades
e que, portanto, devem ser buscadas formas de atenuar tais questões considerando a
situação atual das cidades e sua projeção futura.
Assim, o Centro Cultural Pium Artes Integradas proposto buscou através de estudos
teóricos sobre os conceitos que permeiam a concepção de centros de cultura e espaços
públicos e pesquisas e reflexões sobre o contexto da cultura em escala local, que estão
refletidos no projeto, principalmente, pela adoção de uma proposta que atende às três
ações principais atribuídos aos centros culturais: informar, discutir e criar; e insere-se em
área carente deste tipo de equipamento.
Além de atender a uma necessidade real, a solução arquitetônica também foi
respaldada por elementos que proporcionaram o conhecimento de aspectos programáticos
e de aspectos formais aplicados na concepção do projeto. O partido adotado refletiu o
conceito defendido para a proposta. A pesquisa bibliográfica foi ampla e, juntamente com
os estudos desenvolvidos, questionários aplicados e vivência acerca da área de intervenção
e análise do processo de projeto, pode-se subsidiar bem a proposta. Na etapa projetual a
maior dificuldade enfrentada foi desenvolver a proposta em um terreno com grande
declividade e restrição legal de recuo frontal.
Finalmente, conclui-se que no geral os objetivos propostos foram alcançados.
Lamenta-se apenas a falta de mais tempo suficiente para realização de estudos
complementares de acústica e paisagismo e de mais detalhamentos estruturais da
proposta. No entanto, vale destacar, este não era o objetivo central desse trabalho, visto
que se apresenta uma proposta em nível de anteprojeto.O trabalho foi de fundamental
contribuição para a aquisição de novos conhecimentos, especialmente no que se refere ao
ato projetual e de condicionantes que o limitam e para a aplicação dos variados
conhecimentos adquiridos ao longo da graduação.
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Apêndice 02: Gráfico das respostas aos questionário
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