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RESUMO 

TRINDADE, Amanda de Melo. 5º Quarto: proposta de intervenção no Ginásio I da UFRN. 
2017. 170f. Monografia (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Centro de 
Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

Sendo um edifício da década de 80, o Ginásio I da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, construído apenas para satisfazer as necessidades da época, não 
acompanhou o crescimento de alunos e atividades esportivas na universidade. 
Portanto, este trabalho final de graduação tem por objetivo desenvolver uma proposta 
de intervenção no edifício em questão de forma a fazê-lo atender às novas 
necessidades do complexo esportivo. Para isso, foram utilizadas ferramentas de 
Avaliação Pós Ocupação como o walkthrough, questionários e entrevistas, com o 
propósito de analisar os pontos mais críticos do ginásio, voltando essa análise 
principalmente para funcionalidade e conforto térmico. A APO, juntamente com 
estudos de referência de projetos similares, deram as informações necessárias para a 
proposta, de forma a resultar em um projeto que se adequasse devidamente a seu uso 
e favorecesse as atividades nele desenvolvidas, valorizando os espaços e, 
consequentemente, aumentando o nível de satisfação de seus usuários. 
 
Palavras-chave: intervenção; instalação esportiva; avaliação pós ocupação. 
 

ABSTRACT 

As a 80th century building, the Ginásio I of Federal University of Rio Grande do Norte, 
only built to satisfy the needs of the time, did not follow the growth of students and 
sport activities in the university through the years. Therefore, the purpose of this final 
graduation work is to develop an intervention proposal for this building in order to 
satisfy the new demands of the sports complex. In this regard, techniques of post 
occupation study were used, such as walkthrough, surveys, and interviews, analyzing 
the most critical factors of the gymnasium, which led this analysis mostly to functional 
aspects. The post occupation study herewith precedent analysis of similar projects 
provided the necessary information to the intervention in order to result in a design 
that would properly suit its use, highlighting the spaces and increasing the satisfaction 
level of its users. 

Keywords: intervention; sports facilities; post occupation study. 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Exemplo de informações contidas no plano diretor do projeto. ....................... 30 
Figura 2: Localização da Zona 05 da UFRN, onde está inserido o complexo esportivo .. 32 
Figura 3: localização dos espaços pertencentes ao complexo esportivo da UFRN ........ 32 
Figura 4: campo de futebol e pistas de atletismo ............................................................. 33 
Figura 5: quadra de vôlei de areia ....................................................................................... 34 
Figura 6: Piscina olímpica UFRN ......................................................................................... 35 
Figura 7: salas de pesquisa e ioga ....................................................................................... 35 
Figura 8: Piscinas semi-olímpicas ........................................................................................ 36 
Figura 9: Ginásio II ............................................................................................................... 36 
Figura 10: Campo de futebol ............................................................................................... 37 
Figura 11: Ginásio I UFRN ..................................................................................................... 37 
Figura 12:croqui ilustrativo da ideia inicial de volumetria do arquiteto ............................ 40 
Figura 13: partes adicionadas na execução do ginásio ...................................................... 40 
Figura 14: ambientes acrescentados na execução do edifício (térreo) ............................ 41 
Figura 15: planta baixa original do Ginásio I (térreo) – Localização de ambientes .......... 42 
Figura 16: planta baixa original do Ginásio I (2º pavimento) – Localização de ambientes
 .............................................................................................................................................. 42 
Figura 17: planta baixa original (térreo) com localização da porção ocupada pelo 
pavimento intermediário .................................................................................................... 43 
Figura 18: pavimento intermediário ................................................................................... 44 
Figura 19: planta baixa atual (térreo) ................................................................................. 45 
Figura 20: planta baixa atual (pavimento intermediário) ................................................. 45 
Figura 21: planta baixa atual (segundo pavimento) .......................................................... 46 
Figura 22: planta baixa atual do terceiro pavimento (localização da sala de imprensa) . 47 
Figura 23: gráfico da porcentagem de pessoas por idade ................................................ 50 
Figura 24: gráfico da porcentagem de pessoas por função ou atividade no ginásio ...... 51 
Figura 25: gráfico da porcentagem de pessoas por sexo .................................................. 51 
Figura 26: gráfico da porcentagem de pessoas por horário que mais utiliza o ginásio .. 52 
Figura 27: gráfico da porcentagem de pessoas por idade ................................................ 52 
Figura 28: gráfico da porcentagem de pessoas quanto à satisfação na realização da 
atividade nos espaços do ginásio. ...................................................................................... 53 
Figura 29: gráfico da média de satisfação por aspecto analisado .................................... 54 
Figura 30: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto às 
dimensões dos ambientes. ................................................................................................. 55 
Figura 31: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
iluminação natural. .............................................................................................................. 55 
Figura 32: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
iluminação artificial .............................................................................................................. 56 



 

 

Figura 33: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto ao ruído 
interno .................................................................................................................................. 56 
Figura 34: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto ao ruído 
externo. ................................................................................................................................ 57 
Figura 35: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto ao uso 
dos móveis ........................................................................................................................... 57 
Figura 36: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
temperatura. ........................................................................................................................ 58 
Figura 37: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
ventilação natural. ............................................................................................................... 58 
Figura 38:gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
quantidade de móveis. ........................................................................................................ 59 
Figura 39: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
aparência dos materiais ...................................................................................................... 59 
Figura 40: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à posição 
das tomadas ......................................................................................................................... 59 
Figura 41: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à 
quantidade de tomadas. ..................................................................................................... 60 
Figura 42: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quando à 
ventilação artificial .............................................................................................................. 60 
Figura 43: Centro atlético da Universidade de Maine, em Orono/ME .............................. 67 
Figura 44: planta baixa pavimento térreo – Centro atlético da Universidade de Maine 68 
Figura 45: lobby e quadras, respectivamente. ................................................................... 68 
Figura 46: piscina e academia, respectivamente. .............................................................. 69 
Figura 47: planta baixa segundo pavimento – Centro atlético da Universidade de Maine
 .............................................................................................................................................. 69 
Figura 48: Centro atlético da Hood College ........................................................................ 70 
Figura 49: planta baixa do primeiro pavimento do centro atlético da Hood College ..... 71 
Figura 50: quadra e arquibancada retrátil, respectivamente ........................................... 72 
Figura 51: planta baixa do segundo pavimento do centro atlético da Hood College ....... 72 
Figura 52: Henry Crown Field House. .................................................................................. 73 
Figura 53:planta baixa do pavimento térreo do Henry Crown Field House ....................... 74 
Figura 54: entrada principal do edifício .............................................................................. 74 
Figura 55: corredor de cardio do Henry Crown Field House ............................................... 75 
Figura 56: sala de musculação do Henry Crown Field House .............................................. 75 
Figura 57: planta baixa do mezanino do Henry Crown Field House ................................... 76 
Figura 58: vestiários ............................................................................................................. 76 
Figura 59: planta baixa do segundo pavimento do Henry Crown Field House .................. 77 
Figura 60: pista de atletismo, quadras e arquibancadas, respectivamente. ................... 77 
Figura 61: Gerald Ratner Athletics Center ............................................................................ 78 



 

 

Figura 62: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da área de 
tributo, recepção e área comum) ....................................................................................... 79 
Figura 63: área de tributo e recepção, respectivamente .................................................. 79 
Figura 64: piscina do Gerald Ratner. .................................................................................. 80 
Figura 65: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização dos 
vestiários das equipes da universidade e vestiário feminino) .......................................... 81 
Figura 66: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização do 
vestiário masculino) ............................................................................................................ 81 
Figura 67: vestiários ............................................................................................................. 82 
Figura 68: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da sala de 
equipamentos, depósito, achados e perdidos e vestiários familiares) ............................ 82 
Figura 69: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da sala de 
fisioterapia) .......................................................................................................................... 83 
Figura 70: sala de fisioterapia. ............................................................................................ 83 
Figura 71: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da academia)
 .............................................................................................................................................. 84 
Figura 72: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização da 
academia) ............................................................................................................................. 84 
Figura 73: academia do Gerald Ratner ............................................................................... 85 
Figura 74: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização das quadras)
 .............................................................................................................................................. 85 
Figura 75: quadras do Gerald Ratner .................................................................................. 86 
Figura 76: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da sala de 
conferência e da sala de vídeo) .......................................................................................... 86 
Figura 77: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização da sala 
multiuso e depósito) ........................................................................................................... 87 
Figura 78: sala multiuso ....................................................................................................... 87 
Figura 79: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização área de 
cardio) .................................................................................................................................. 88 
Figura 80: área de cardio. .................................................................................................... 88 
Figura 81: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização da 
administração) ..................................................................................................................... 89 
Figura 82: área comum da administração do edifício ........................................................ 89 
Figura 83: Hospital M’Boi Mirim, em São Paulo ................................................................. 90 
Figura 84: Hotel Qing Shui Wan Spa Di Shenyang, China .................................................. 90 
Figura 85: Centre George Pompidou em Paris ................................................................... 91 
Figura 86: Polícia rodoviária federal, em Brasília/DF ......................................................... 91 
Figura 87: Colombia 325, em São Paulo .............................................................................. 91 
Figura 88: Macrozoneamento do Campus Central ............................................................ 94 
Figura 89: Zoneamento territorial do Campus Central ..................................................... 94 
Figura 90: definição de gabarito ......................................................................................... 95 



 

 

Figura 91: trajetória solar no Ginásio I nas estações verão e inverno, respectivamente
 ............................................................................................................................................ 103 
Figura 92: rosa dos ventos de Natal-RN ........................................................................... 104 
Figura 93: ilustração da ventilação predominante no Ginásio I em planta baixa .......... 104 
Figura 94: ilustração da ventilação predominante no Ginásio I em três dimensões ..... 104 
Figura 95: fluxograma para o ginásio ............................................................................... 114 
Figura 96: fluxograma para o anexo ................................................................................ 114 
Figura 97: fluxograma para a área de administração no anexo ..................................... 114 
Figura 98: zoneamento da intervenção ........................................................................... 115 
Figura 99: zoneamento interno do ginásio (pavimento térreo) .................................... 116 
Figura 100: zoneamento vertical do anexo ...................................................................... 117 
Figura 101: zoneamento do pavimento térreo do anexo ................................................ 118 
Figura 102: zoneamento do primeiro pavimento do anexo (administração do DAD)  .. 118 
Figura 103: zoneamento do segundo pavimento do anexo (salas de lutas) .................. 118 
Figura 104: zoneamento do terceiro pavimento do anexo (salas de danças) ............... 118 
Figura 105: indicação do pavimento intermediário do ginásio ....................................... 119 
Figura 106: circulação adicionada ao pavimento térreo do ginásio ............................... 120 
Figura 107: corte esquemático da marquise para fixação das peças verticais dos brises
 ............................................................................................................................................ 121 
Figura 108: escada externa atual de acesso ..................................................................... 122 
Figura 109: localização das aberturas nas arquibancadas (edifício atual e novo projeto, 
respectivamente) .............................................................................................................. 123 
Figura 110:localização do espaço da arquibancada destinado aos usuários de cadeiras de 
rodas ................................................................................................................................... 124 
Figura 111: indicação de acessos e saídas de emergência (pavimento térreo)............... 125 
Figura 112: acesso à pista de corrida (segundo pavimento) ............................................ 126 
Figura 113: indicação dos percursos dos espectadores aos banheiros ........................... 128 
Figura 114: primeira proposta volumétrica para o ginásio .............................................. 129 
Figura 115: proposta volumétrica para o ginásio apresentada na pré-banca ................. 130 
Figura 116: ilustração do projeto original para o ginásio ................................................. 130 
Figura 117: proposta de uma estrutura suspensa para o ginásio .................................... 131 
Figura 118: segunda proposta para uma estrutura suspensa no ginásio........................ 131 
Figura 119: propostas para o ginásio ................................................................................ 132 
Figura 120: proposta da pista com inclinações e de uma nova estruturação das escadas 
externas ............................................................................................................................. 132 
Figura 121: solução formal final para o ginásio ................................................................. 133 
Figura 122: curvas de nível originais do terreno ............................................................... 134 
Figura 123: curvas de nível originais e após a movimentação de terra ........................... 134 
Figura 124: curvas de nível após a movimentação de terra............................................. 135 
Figura 125: ilustração de corte no terreno após a movimentação de terra (através da 
inserção das curvas de nível no programa Sketchup) ..................................................... 135 



 

 

Figura 126: esquematização da estrutura metálica do anexo ......................................... 137 
Figura 127: ilustração das primeiras soluções formais para o edifício anexo ................. 140 
Figura 128: volumetria apresentada para a pré-banca .................................................... 140 
Figura 129: proposta de união marcada entre os dois edifícios ...................................... 141 
Figura 130: estudos de elementos para o edifício do anexo ........................................... 141 
Figura 131: solução final do anexo .................................................................................... 142 
Figura 132: ilustração das diferenças de pressão nos edifícios com a ventilação de 
origem Sudeste (plano horizontal) .................................................................................. 143 
Figura 133:ilustração das diferenças de pressão e fluxos dos ventos nos edifícios com a 
ventilação de origem Sudeste (plano horizontal) ........................................................... 144 
Figura 134: ilustração das diferenças de pressão no ginásio com a ventilação de origem 
Sudeste (plano vertical) .................................................................................................... 144 
Figura 135: ilustração das diferenças de pressão no anexo com a ventilação de origem 
Sudeste (plano vertical) .................................................................................................... 145 
Figura 136:ilustração das diferenças de pressão nos edifícios com a ventilação de 
origem Sul (plano horizontal) ........................................................................................... 145 
Figura 137: ilustração das diferenças de pressão e fluxo dos ventos nos edifícios com a 
ventilação de origem Sul (plano horizontal) .................................................................... 146 
Figura 138: ilustração das diferenças de pressão e fluxo dos ventos nos edifícios com a 
ventilação de origem Leste (plano horizontal)................................................................ 146 
Figura 139: ilustração das diferenças de pressão e fluxo dos ventos nos edifícios com a 
ventilação de origem Sul (plano horizontal) .................................................................... 147 
Figura 140: ilustração das diferenças de pressão no ginásio (pavimetos superiores) com 
a ventilação de origem Sul (plano horizontal) ................................................................. 147 
Figura 141: trajetória solar no ginásio nos períodos de verão e inverno, respectivamente.
 ............................................................................................................................................ 148 
Figura 142: indicação das fachadas do ginásio ................................................................. 148 
Figura 143: indicação das fachadas do anexo .................................................................. 149 
Figura 144: termobrise 150 Hunter Douglas e cobogó de concreto, respectivamente. 151 
Figura 145: cobogó Taco Chinês (Cimentare) .................................................................. 151 
Figura 146: fluxos dos ventos dentro do ginásio no nível do térreo, e no nível dos 
espectadores, respectivamente ....................................................................................... 152 
Figura 147: perspectiva do ginásio com fluxos dos ventos ............................................. 152 
Figura 148: perspectiva do ginásio com fluxos dos ventos ............................................. 153 
Figura 149: perspectiva do ginásio com fluxos dos ventos, ilustrando a passagem de 
ventos pelos brises e pela arquibancada ......................................................................... 153 
Figura 150: fluxos dos ventos dentro do anexo no pavimento térreo e no 1º pavimento, 
respectivamente ................................................................................................................ 154 
Figura 151: fluxos dos ventos dentro do anexo no pavimento 2º 3º pavimento, 
respectivamente ................................................................................................................ 154 
Figura 152: localização da fachada Leste no ginásio. ....................................................... 155 



 

 

Figura 153: trajetória solar em relação à fachada Leste do ginásio (verão e inverno, 
respectivamente). ............................................................................................................. 155 
Figura 154: máscara de sombras para a fachada Leste do ginásio. ................................ 155 
Figura 155: localização da fachada Oeste no ginásio. ...................................................... 156 
Figura 156: trajetória solar em relação à fachada Oeste do ginásio (verão e inverno, 
respectivamente). ............................................................................................................. 156 
Figura 157: máscara de sombras para a fachada Oeste do ginásio. ................................ 156 
Figura 158: localização da fachada Oeste no ginásio ....................................................... 157 
Figura 159: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras na fachada Norte-
Nordeste (inverno) ............................................................................................................ 157 
Figura 160: localização da fachada Norte-Noroeste do ginásio ...................................... 157 
Figura 161: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Norte-
Noroeste do ginásio (inverno) .......................................................................................... 158 
Figura 162: localização da fachada Sul-Sudeste do ginásio ............................................. 158 
Figura 163:trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Sul-Sudeste 
do ginásio (verão) .............................................................................................................. 158 
Figura 164: localização da fachada Sul-Sudoeste do ginásio .......................................... 159 
Figura 165:trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Sul-Sudoeste 
do ginásio (verão) .............................................................................................................. 159 
Figura 166: localização da fachada Sul do anexo ............................................................. 159 
Figura 167: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Sul do anexo 
(verão) ................................................................................................................................ 160 
Figura 168: localização da fachada Norte do anexo ........................................................ 160 
Figura 169: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Norte do 
anexo (inverno) ................................................................................................................. 160 
Figura 170: localização da fachada Leste do anexo ......................................................... 161 
Figura 171: trajetória solar da fachada Leste do anexo (verão e inverno, 
respectivamente) .............................................................................................................. 161 
Figura 172: diagrama de máscara de sombras da fachada Leste do anexo ................... 161 
Figura 173: localização da fachada Oeste do anexo ........................................................ 162 
Figura 174: trajetória solar da fachada Oeste do anexo (verão e inverno, 
respectivamente) .............................................................................................................. 162 
Figura 175: diagrama de máscara de sombras da fachada Oeste do anexo ................... 162 
Figura 176: indicação dos acessos aos edifícios ............................................................... 163 
Figura 177: localização dos estacionamentos .................................................................. 165 
Figura 178: relação entre edifícios na implantação .......................................................... 165 
 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: quantidade de pessoas por aspecto analisado. ................................................. 54 
Tabela 2: índices urbanísticos ............................................................................................. 95 
Tabela 3: recuos mínimos obrigatórios .............................................................................. 96 
Tabela 4: definição do número de vagas por uso da edificação ....................................... 97 
Tabela 5: consumo de água baseado no uso do edifício ................................................. 138 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: programa de necessidades geral da intervenção...........................................107 
Quadro 2: programa de necessidades para o Ginásio I da UFRN....................................109 
Quadro 3: programa de necessidades para o anexo.......................................................109 
Quadro 4: programa de necessidade para outros espaços..............................................111 
Quadro 5: pré-dimensionamento para o programa de necessidades da intervenção....111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 18 

1. REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................................... 21 

1.1 Intervenção na arquitetura ................................................................................................ 21 

1.1.1. Por que intervir? .......................................................................................................... 21 

1.1.2 Intervenção em edifício modernista ............................................................................ 22 

1.2 Arquitetura esportiva ......................................................................................................... 26 

1.2.1. Avaliação de quando intervir em uma instalação existente ........................................ 27 

1.2.2 A importância do planejamento no projeto de uma instalação esportiva ................... 29 

2. GINÁSIO I - UFRN ..................................................................................................................... 31 

2.1 Recorte da área de intervenção ......................................................................................... 33 

2.2 O GINÁSIO ......................................................................................................................... 38 

2.2.1 História/linha do tempo ............................................................................................... 39 

2.2.2 Os espaços atuais ........................................................................................................ 46 

3. APO: DIAGNÓSTICO GERAL..................................................................................................... 48 

3.1 Síntese da APO ................................................................................................................... 49 

3.1.1 Questionários: perfil dos usuários ............................................................................... 50 

3.1.2 Questionários: nível de satisfação dos usuários .......................................................... 53 

3.1.3 Questionários: conclusões .......................................................................................... 60 

3.2 Considerações adicionais com base em entrevistas .......................................................... 63 

3.3 Síntese geral de análise ..................................................................................................... 64 

3.3.1 Diretrizes para o projeto com base na síntese da APO ............................................... 65 

4. REFERÊNCIAS PROJETUAIS .................................................................................................... 66 

4.1 Referencias funcionais ....................................................................................................... 66 

4.1.1 Referências indiretas ................................................................................................... 66 

4.1.2 Referências diretas ...................................................................................................... 73 

4.2 Referências formais ........................................................................................................... 89 

5. CONDICIONANTES PROJETUAIS ............................................................................................. 92 

5.1 Estrutura do edifício........................................................................................................... 92 

5.2 Condicionantes legais ........................................................................................................ 93 

5.2.1 Plano Diretor do Campus Universitário Central ........................................................... 93 

5.2.2 Código de Obras e Edificações do Município de Natal ................................................ 96 



 

 

5.2.3 NBR 9050 (2015) ......................................................................................................... 98 

5.2.4 Instrução Técnica nº 12/2015, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Estado de São 
Paulo ..................................................................................................................................100 

5.2 Condicionantes de conforto térmico ................................................................................102 

6. A INTERVENÇÃO ....................................................................................................................107 

6.1 Desenvolvimento da proposta .........................................................................................107 

6.1.1 Programa de necessidades .........................................................................................107 

6.1.2 Pré-dimensionamento ................................................................................................111 

6.1.3 Fluxogramas ...............................................................................................................113 

6.1.4 Zoneamentos .............................................................................................................115 

6.2. A PROPOSTA FINAL .........................................................................................................118 

6.2.1 Ginásio ........................................................................................................................119 

6.2.2 Anexo.........................................................................................................................133 

6.2.3 Análise de conforto térmico ......................................................................................142 

6.2.4 Implantação ...............................................................................................................163 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................................................166 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 | P á g i n a  
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata de uma intervenção a ser realizada no Complexo 

Esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais precisamente no 

edifício do Ginásio I, que abriga diversas modalidades de esportes e atividades 

administrativas, sendo essas voltadas tanto para as equipes da universidade, quando 

para as atividades acadêmicas do Departamento de Educação Física e projetos com 

alunos e comunidade. 

 O Brasil, se comparado a outros países, como os Estados Unidos, encontra-se 

extremamente atrasado quando se trata de esporte universitário. Os adolescentes que 

saem das escolas para as universidades americanas contam com estruturas esportivas 

de alta qualidade. Esse fator, aliado a outros incentivos como as bolsas oferecidas para 

aqueles que tiveram um bom desempenho como atleta e como estudante – que, para 

eles, são duas culturas inseparáveis -, mostram como o Brasil falha no tocante ao 

incentivo aos esportes. 

 Sabendo ainda da necessidade da disponibilidade de espaços apropriados para a 

prática de esporte, que deve ser uma prioridade para que haja um aumento no 

incentivo a essas atividades, e que este é deficiente em nosso país, é imprescindível que 

uma universidade de caráter federal disponha de tais espaços de forma satisfatória. 

A estrutura do Ginásio I, projetada pelo arquiteto João Maurício de Miranda, foi 

construída para atender as necessidades existentes na época, o que fez com que o 

edifício não acompanhasse o crescimento em número de alunos e atividades a serem 

realizadas no mesmo. Hoje, o Ginásio I sofre com uma demanda maior do que a que 

pode abrigar, frequentemente falhando em disponibilidade de espaços para todas as 

atividades propostas. Além disso, as mudanças que foram realizadas no edifício com o 

passar dos anos na tentativa de suprir tais necessidades, acabaram por prejudicar o 

conforto ambiental no mesmo. 

Nesse contexto, o objetivo geral desse trabalho será o desenvolvimento de uma 

proposta de intervenção no Ginásio I de forma a englobar e favorecer as atividades a 

serem realizadas nele, com foco em sua funcionalidade e seu conforto térmico. 
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 Os objetivos específicos serão: 

- Diagnosticar os espaços já existentes em termos de conforto ambiental e 

adequação às atividades neles desenvolvidas; 

- Compreender como a funcionalidade e a forma foram solucionadas em 

projetos similares, permitido uma análise mais aprofundada do tipo de projeto; 

- Propor a flexibilidade do uso, possibilitando a otimização e expansão dos 

espaços e oferecendo uma grande variedade de esportes; 

Para atingir os objetivos almejados para esse trabalho, foi realizada uma 

pesquisa sobre o próprio edifício, reunindo informações importantes como a sua 

história e mudanças ocorridas nos espaços ao longo dos anos. Ademais, informações 

sobre as atividades desenvolvidas atualmente no edifício e os espaços destinados a 

elas também foram de suma importância para a realização da proposta. 

Foi realizado, também, um diagnóstico do Ginásio, de forma a entender mais 

especificamente as suas necessidades. Para isso, foram utilizadas técnicas de Avaliação 

Pós Ocupação no edifício, sendo a primeira delas um walkthroug que foi uma visita ao 

local para uma análise técnica dos espaços. Em seguida foram recolhidas informações 

de questionários (Anexo A) aplicados anteriormente pela turma de mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo do segundo semestre de 2016, que foram aplicados no ginásio 

como forma de análise. De forma complementar a esses, novos questionários foram 

aplicados e suas informações reunidas para fornecer um diagnóstico geral dos 

usuários. Além disso, foram feitas entrevistas com funcionários do edifício de forma a 

reunir informações mais qualitativas para a intervenção. 

Com base nessas análises foram desenvolvidas diretrizes de projeto abrangendo 

as principais intervenções feitas no edifício, que compuseram o programa de 

necessidades do projeto. Esse novo programa foi comparado ao programa composto 

pelos espaços já existentes para que fosse visto como o atual se adaptaria ao que já 

existe no Ginásio. 
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Para somar a essas informações, foram realizados estudos de referência que 

forneceram informações importantes para o projeto, principalmente sobre a 

funcionalidade dos espaços. 

Por fim, foram estudadas algumas propostas de intervenção para o edifício, 

chegando àquela que mais se adequou ao estudo realizado, sendo essa desenvolvida 

como um anteprojeto para o Ginásio I. 

O trabalho está estruturado em capítulos em ordem cronológica em que foi 

desenvolvido, facilitando o entendimento do leitor.  

O PRIMEIRO CAPÍTULO, “Referencial Teórico”, é dedicado a expor conceitos 

importantes ao projeto, focados nos temas de Intervenção na Arquitetura e 

Arquitetura Esportiva. 

O SEGUNDO CAPÍTULO, “GINÁSIO I – UFRN” consta informações sobre um 

diagnóstico realizado no Complexo Esportivo da UFRN e também informações sobre o 

próprio edifício, que vão desde a sua história até a descrição dos espaços existentes no 

mesmo. 

O TERCEIRO CAPÍTULO, “APO: Diagnóstico Geral” dedica-se a expor como 

foram feitas as análises de avaliação pós-ocupação no Ginásio I e as suas conclusões. 

O QUARTO CAPÍTULO, “Referências Projetuais” mostra as análises feitas em 

projetos similares de forma direta e indireta, levantando aspectos a serem levados em 

consideração para o projeto de intervenção. 

O QUINTO CAPÍTULO, “Condicionantes projetuais”, é dedicado à exposição das 

condicionantes impostas pela estrutura do edifício, as condicionantes legais vigentes 

para o mesmo, as de conforto térmico e as funcionais de uma instalação esportiva. 

O SEXTO CAPÍTULO “A intervenção” é destinado à evolução e descrição do 

projeto, sendo expostas todas as informações necessárias para o entendimento do 

mesmo. 

Por fim, o SÉTIMO CAPÍTULO é dedicado às considerações finais do projeto 

proposto e do trabalho como um todo. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Intervenção na arquitetura  

 Na arquitetura existem inúmeras formas de intervenção em edifícios, 

distinguindo-se o modo utilizado conforme o objetivo final do projeto. 

Ilustrativamente, pode-se citar a que mantem todas as características arquitetônicas do 

edifício, servindo-lhe apenas como uma espécie de “limpeza” e, portanto, levando-o à 

sua aparência original; ou, por outro lado, a que busca descaracterizá-lo integralmente, 

utilizando tão somente sua estrutura física para desenvolver um novo tipo de 

arquitetura. 

Deste modo, observa-se que cada tipo de intervenção possui seus termos e 

singularidades de acordo com o almejado pelo arquiteto. Assim, quando se pretende 

intervir em um edifício, é primordial entender qual modelo de intervenção será 

realizado e o que será necessário para alcança-lo satisfatoriamente. 

Neste enfoque do referencial teórico, visa-se justificar o porquê da escolha de 

intervir, bem como qual intervenção será utilizada no trabalho, para, ao fim, chegar às 

particularidades técnicas que possivelmente serão encontradas nesse projeto de 

intervenção devido ao movimento arquitetônico cujo edifício em questão pertence. 

1.1.1. Por que intervir? 

Quando se trata de uma edificação existente, em que não há a intenção de 

demoli-la para implementar um novo projeto no mesmo local, é fundamental entender 

os limites da necessidade de intervenção, ou seja, até que ponto essa interferência será 

a melhor solução para o caso. Sendo assim, torna-se imprescindível compreender o 

porquê de intervir em um edifício já existente. 

O tema de renovação ou reabilitação na arquitetura está comumente ligado a 

edifícios históricos que representam valores de uma determinada época para um local 

ou uma sociedade. Trata-se, então, de uma intervenção em edifícios cujo propósito é 

“lapidá-los”, sem alterar os traços que garantem sua identidade como um estilo 

arquitetônico. Para Telles (2011, p.35) “por definição, a reforma de uma instalação 

existente é a reabilitação dos aspectos físicos de um edifício, incluindo o 
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remanejamento de espaços dentro da estrutura” sendo essa intervenção com 

remanejamento definido como renovação (TELLES, 2011). No entanto, deve-se ressaltar 

que, em relação às medidas a serem tomadas quanto a um edifício, há aspectos na 

arquitetura que sopesam a preferência entre a intervenção ou a demolição. Um deles, e 

talvez o mais determinante, é o valor do projeto. Novas instalações requerem altos 

investimentos. Porém, se o custo para renovar ou revitalizar um edifício ultrapassar a 

metade do que demandaria uma nova instalação, essa intervenção não se considera a 

melhor opção para o mesmo (TELLES, 2011).  

A intervenção que procura requalificar edifícios geralmente está associada a 

benfeitorias a serem realizadas, as quais regularmente concernem à funcionalidade, 

patologias ou até mesmo questões estéticas que demandam intervenções sem grandes 

impactos. Além disso, tem que se destacar que grande parte dessas questões pode 

decorrer do sistema construtivo e das características físico funcionais do movimento 

arquitetônico ao qual pertence, uma vez que os conceitos aplicados em sua vigência 

provavelmente não funcionam de maneira semelhante na atualidade. Por esse motivo 

também é de incontestável relevância entender as especificidades na preservação do 

patrimônio edificado da arquitetura moderna, considerando que é deste movimento o 

edifício em questão. 

1.1.2 Intervenção em edifício modernista 

É definido como moderna a arquitetura caracterizada por um conjunto de 

movimentos arquitetônicos no período compreendido entre, principalmente, as 

décadas de 20 e 60 do século XX, no qual estava inserido o contexto artístico e cultural 

do Modernismo (COELHO e ODEBRECHT, 2007). Dentre as principais características 

desse movimento estava a ideia de renovar por completo a arquitetura, rejeitando o 

passado e sua ideia de estilo. Ademais, os princípios de industrialização, economia e 

design estavam bastante presentes nesse novo movimento, aplicando conceitos como 

o do arquiteto Mies Van der Rohe, “Menos é mais”, e o do arquiteto Louis Sullivan, “A 

forma segue a função”. Todas essas características levaram a crer que essa arquitetura 
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estava muito mais conexa às questões sociais do que com questões estéticas. (COELHO 

e ODEBRECHT, 2007). 

A arquitetura moderna foi, de fato, uma era marcada de inovações que se 

expandiu para regiões que passavam longe de um processo de reforma social. Moreira 

afirma que, por causa disso “ela teve de lidar com diversidade (...) de programas, de 

lugares e de culturas”, tendo que haver um diálogo entre seus aspectos com “heranças 

históricas, práticas vernaculares de construção e continuidades clássicas” (MOREIRA, 

2011, p.155). Essa diversidade que a arquitetura teve de lidar é hoje compreendida como 

uma importante herança cultural do século 20. (MAXWELL, 1998, p.15 apud MOREIRA, 

2011) 

Dessa forma, é possível perceber que, como qualquer estilo arquitetônico de 

nossa história, a arquitetura moderna possui as suas singularidades que a definem e, 

portanto, estas merecem ser levadas em consideração. Ainda, não obstante esse 

movimento ter pertencido a um “passado recente”, ele “tem seu valor de patrimônio 

reconhecido e como tal merece ser transmitida para as gerações futuras” (CARVALHO, 

2005, p. 77), mesmo que, um dia, tenha defendido a ideia de que devemos nos 

desprender do passado. 

Outrossim, como já mencionado, parte das dificuldades presentes na 

conservação de edifícios antigos decorrem justamente das características de seu 

modelo de arquitetura.  

Ademais, a arquitetura moderna, assim como todos os movimentos 

arquitetônicos, enfrentou novos desafios e demandas, respondendo com novas 

criações arquitetônicas. Esse período, portanto, é conhecido por ter de buscar soluções 

para situações mais complexas, que demandavam propostas mais inovadoras e 

ousadas, e que, nem sempre, obtiveram a resposta desejada (JOKILEHTO, 2003). Dessa 

forma, Salvo (2007) afirma a possível convicção de que a prática de conservação 

desenvolvida para obras antigas não se aplica às obras modernas, sendo essas 

consideradas “não restauráveis” devido à sua natureza material. 
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Os óbices encontrados na preservação da arquitetura moderna são, então, 

diferenciados daqueles existentes na prática de conservação comumente utilizada, e, 

por isso, merecem atenção especial. Carvalho aponta que, dentre os principais 

obstáculos dessa preservação dessa arquitetura, estão: 

 

“A fragilidade e a vulnerabilidade de seus materiais e aspectos construtivos e 
os poucos conhecidos processos de degradação; a perda da função original 
bem como a obsolescência das suas instalações; a proximidade com o sistema 
projetual que dificulta o seu reconhecimento como testemunhos históricos e 
não referências projetuais, bem como a falta de distanciamento histórico para 
atribuição de valor agravada pelo seu contingente numérico que torna a 
seleção do que preservar muito mais complexa (...).” (CARVALHO, 2005, p.76) 

 

Sendo assim, é essencial o conhecimento de alguns desses desafios com fulcro 

em aplica-los neste trabalho para identificar quais deles estão presentes no edifício, o 

que também auxiliará na compreensão das possíveis soluções para os problemas 

identificados. 

1.1.2.1 A funcionalidade na arquitetura moderna 

Um dos principais entraves verificados é a funcionalidade dos espaços. 

Acontece que, como dito anteriormente, uma das premissas da arquitetura moderna 

consiste no que Sullivan descrevia como “a forma segue a função”. Essa afirmativa 

tinha efeito nesse movimento uma vez que nele a função era empregada como 

definidora da forma dos edifícios, sendo ela a principal característica da arquitetura, 

que se apresentava como uma ferramenta utilitária. Dessa forma, essa 

interdependência faz com que as intervenções que procuram adaptações a novos usos 

se tornem ainda mais complexas (CARVALHO, 2005). 

1.1.2.2. Os sistemas infraestruturais e as questões técnicas 

É notório que os sistemas infraestruturais estão cada vez mais gerando avanços 

e tornando-se essenciais aos edifícios. No entanto, esses sistemas possuem uma vida 

útil menor que a das edificações, e, por essa razão, necessitam ser constantemente 

substituídos. Essa substituição e a introdução de novos sistemas com os avanços 
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tecnológicos que vemos hoje em dia podem alterar as características de um edifício 

(MOREIRA, 2010).  

Além disso, é importante ressaltar que, com esses avanços, também surgem 

novas necessidades, como as demandas de conforto térmico e acústico, que hoje 

possuem legislação própria que devem ser seguidas pelos edifícios existentes, assim 

como aquelas ligadas ao combate a incêndio (ALMEIDA, 2013). 

1.1.2.3 Aspectos construtivos, especificidades técnicas e vulnerabilidade dos materiais 

 A arquitetura moderna, visando se desprender do passado, buscava processos 

de construção mais rápidos, utilizando-se de novas técnicas construtivas em 

conformidade com os avanços tecnológicos decorrentes na época do desenvolvimento 

industrial. 

Alguns dos objetivos desse movimento na inovação da arquitetura eram 

aumentar vãos estruturais, buscar novas soluções de cobertura, e, principalmente, 

fazer uso de novos materiais, condições que, muitas vezes, poderiam ameaçar a 

conservação de suas instalações (ALMEIDA, 2013).  

Contudo, esse desejo em inovação fez com que muitas aplicações de novos 

produtos, principalmente materiais, carecessem de conhecimentos específicos quanto 

ao seu desenvolvimento e detalhamento específico, demonstrando, muitas vezes, que 

esses não foram escolhidos ou utilizados de forma adequada.  

Além disso, por se tratarem de materiais que não são mais produzidos e 

comercializados, torna-se árdua a tarefa de conservação na intervenção dos edifícios 

modernos (CARVALHO, 2005).  

Ainda, deve-se frisar que essa insistência na utilização de novos materiais, que, 

na visão dos modernistas, durariam para sempre, fez com que a manutenção dos 

edifícios modernos fosse negligenciada, apresentando-se como mais um desafio em 

sua conservação.  

Nesta senda, afirma Oksman:  

 

“O caráter experimental de determinadas soluções acarretou, em alguns 
casos, perda de desempenho, envelhecimento do material e às vezes 
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problemas estruturais. Paradoxalmente, há situações em que é exatamente 
nestes pontos que estão os valores dos edifícios a serem preservados.” 
(OKSMAN, 2011, p.30) 
 

Como visto, algumas das características da arquitetura moderna consistiram e 

ainda consistem nos principais desafios quando se trata de sua conservação. No 

entanto, esses óbices não podem ser vistos como barreiras em sua preservação.  

Assim, a arquitetura moderna, como qualquer outro movimento arquitetônico, 

possui a sua importância na história e, dessa forma, não deve ser esquecida, devendo 

as dificuldades serem encaradas como decorrentes de importantes características que 

representavam a autenticidade dessa arquitetura. 

 

“Os desafios para a preservação do legado do Movimento Moderno 
constituem uma oportunidade de definir nossa relação com o passado 
recente, de modo a consolidar um compromisso para a transmissão do seu 
legado às gerações futuras, tendo como base a longa experiência acumulada 
no campo da preservação, sem no entanto considerar imutáveis e definitivas 
as posturas já estabelecidas.” (CARVALHO, 2005, p.77) 

 

 Desta forma, o entendimento sobre o movimento moderno, suas características 

e os desafios impostos em sua preservação é de extrema importância no processo de 

intervenção de um edifício modernista.  

Por conseguinte, sendo o objeto desse trabalho exemplo desse movimento, foi 

de extrema importância a compreensão de tais aspectos, de forma a auxiliar o 

processo de intervenção desde o diagnóstico do edifício até a busca pelas mais 

satisfatórias soluções que não descaracterizassem o que, um dia, significou uma nova 

era da arquitetura. 

1.2 Arquitetura esportiva  

Quando tratamos da arquitetura esportiva, estamos nos referindo a um ramo 

que, apesar de parecer bem especifico, na verdade se mostra bastante abrangente, e a 

razão para isso é que o esporte contém uma infinidade de atividades que possuem, 

cada uma delas, as suas especificidades. 
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Além disso, tendo em vista que o esporte é uma área técnica, que necessita 

projetos específicos, o estudo aprofundado sobre a arquitetura esportiva é 

indispensável quando se trata da construção desse tipo de espaço.  

Por outro lado, se tratando de uma instalação existente, essa instrução se torna 

ainda mais importante, visto que será a principal ferramenta no diagnóstico do edifício 

para que ele possa receber as devidas intervenções. 

1.2.1. Avaliação de quando intervir em uma instalação existente 

Como já elucidado no item “Por que intervir?”, o tema da intervenção 

arquitetônica deve ser abordado com cautela, haja vista que nem sempre o desejo de 

se manter um edifício será motivador suficiente para sobrepujar a decisão de não 

construir um novo e, mesmo com uma sociedade que se mostra cada vez mais 

preocupada com questões voltadas à reciclagem, deve-se considerar que existem 

outras condicionantes, muitas vezes, mais determinantes nessa situação.  

Dessa forma, quando se pretende intervir, é imprescindível um estudo 

minucioso para estabelecer qual a melhor solução para cada caso: reformar, revitalizar 

ou construir uma nova instalação. 

O custo, como explanado, é um dos fatores determinantes nessa situação. Além 

do que foi exposto por Telles sobre a “regra dos 50%”, mencionada anteriormente, 

outras ressalvas se mostram importantes na análise de custo da construção.  

É inegável que as despesas com obras para uma nova construção serão 

diferentes daquelas despendidas com obras para reformar ou revitalizar. No entanto, 

para que haja uma compreensão mais ampla do real custo para cada opção dada, é 

crucial que esse seja avaliado a curto e longo prazo.  

Isso quer dizer que despesas com manutenções futuras, por exemplo, serão 

condicionantes vitais a serem avaliadas, cabendo nessa análise concluir, mesmo que de 

forma superficial, qual alternativa trará mais custos futuros: manter ou não o edifício 

existente (TELLES, 2011). 

Outro fator relevante nesse processo é o tempo expendido em cada 

construção. Demonstrativamente, digamos que o edifício em questão está 
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funcionando diariamente com a circulação de centenas de pessoas usufruindo de seus 

espaços. Deste modo, a suspensão das atividades acarretará dano significativo para 

esses indivíduos, bem como, certamente, trará prejuízo ao desenvolvimento das 

funções exercidas nesse local, comprovando que o tempo de obra é um fator 

determinante na decisão de como intervir na edificação (TELLES, 2011).  

Ademais, a estrutura e a arquitetura do edifício também são condicionantes 

essenciais a serem analisadas. Por isso, é primordial que haja um diagnóstico geral da 

construção verificando alguns aspectos, tais quais os sinais de deterioração em toda a 

estrutura do edifício, abarcando desde as condições mais complexas como os sistemas 

elétricos e hidráulicos, até as mais simples como portas e janelas. É necessário, ainda, 

averiguar se a estrutura existente está em condições adequadas para ter uma vida útil a 

que foi ou será destinada (FLYNN, 1985). 

Outrossim, as necessidades educacionais aparecem como um complemento 

necessário a esse processo. Investigar se os espaços existentes atendem às atividades 

e à demanda de pessoas, por exemplo, é imperioso para entender a conveniência ou 

não de uma nova instalação. E, juntamente com a análise estrutural e arquitetônica do 

edifício, essa condicionante é fundamental no caso de se manter a estrutura existente, 

fornecendo informações essenciais para as intervenções necessárias ao projeto 

(FLYNN, 1985). 

Tratando-se de instalações esportivas, essas condicionantes, dentre as diversas 

existentes, são objeto de estudo de demasiada relevância, uma vez que o 

levantamento dessas informações formará a base para a investigação do edifício, 

auxiliando tanto na decisão da forma de intervenção necessária, quanto no próprio 

processo de intervenção da instalação existente, como dito anteriormente, e, além 

disso, garantirá uma maior segurança ao oferecer um projeto que atenda às 

necessidades diagnosticadas de forma mais satisfatória. 
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1.2.2 A importância do planejamento no projeto de uma instalação esportiva 

Atualmente é comum nos depararmos com falhas em obras arquitetônicas que 

geralmente são tão perceptíveis que nos faz questionar como os profissionais 

envolvidos naquele projeto permitiram tais erros.  

Esses problemas são ainda mais frequentes quando se trata de edifícios de 

grande porte, como é o caso de instalações esportivas, onde detalhes passam 

despercebidos diante da grandiosidade do projeto. 

Cumpre frisar que são corriqueiros nesse tipo de instalação defeitos 

decorrentes da ausência de previsão no projeto para espaços de armazenagem que 

acabam por transformar ambientes com destinações diversas em verdadeiros 

depósitos. 

Além disso, transtornos ligados à funcionalidade também são habituais, a 

exemplo de vestiários e banheiros com difícil acesso, setores administrativos sem 

acesso exclusivo, dentre muitos outros que podem ser facilmente detectados em 

instalações existentes (TELLES, 2011). 

Segundo Telles (2011), “a causa desses equívocos não é outra senão insuficiente 

dedicação de tempo, esforço e conhecimento especializado durante o processo de 

planejamento”. Tal afirmação nos faz compreender a importância de um bom 

planejamento em qualquer que seja o projeto a ser realizado, até porque é nesse 

momento que há maior facilidade em resolver os problemas já detectados.  

No tocante às instalações esportivas, além delas serem projetos grandiosos, 

também demandam um maior conhecimento de natureza técnica, e, por isso, estão 

mais suscetíveis a ocorrência de equívocos. Sendo assim, uma boa organização na fase 

de planejamento do projeto torna-se indispensável nesse tipo de instalação. 

O plano diretor do projeto entra como um guia que auxiliará nesse processo de 

planejamento. Trata-se, basicamente, de um guia com informações necessárias ao 

projeto a curto e longo prazo, podendo prever situações futuras e evitar possíveis 

problemas na instalação, a exemplo do que ilustra a Figura 1. É um recurso em 
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constante manutenção, sofrendo mudanças contínuas conforme as carências que vão 

surgindo, e o seu conteúdo se difere conforme o modelo de projeto a ser desenvolvido. 

 

Figura 1: Exemplo de informações contidas no plano diretor do projeto. 

 
Fonte: TELLES, 2011, p.30. 

 

Outro fator importante para o planejamento de uma instalação é a abordagem 

participativa que se refere à inclusão de todos os interessados pelo projeto, tanto os 

atuais, quando se trata de edifício existente, quanto os futuros, no processo projetual 

do edifício.  

No caso de uma instalação esportiva em universidade, a clientela educacional 

também é importante componente dessa organização. Os técnicos especialistas 

também são essenciais nesse processo, trazendo informações valiosas que, unidas à 

contribuição dos demais membros dessa organização, evitarão possíveis problemas de 

funcionamento na instalação (TELLES, 2011). 

Como base para o projeto a ser realizado, Telles considera o uso de um 

documento do programa como ferramenta fundamental no processo de planejamento. 

Trata-se de informações importantes ao projeto no qual é feito a união entre os 

programas de educação física e o projeto da instalação, descrevendo os programas 
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atuais e futuros – assim como o plano diretor -, além das necessidades que as 

atividades propostas na instalação solicitam. Reúne, basicamente, metas e objetivos e 

os caminhos para que esses sejam alcançados agregando as ideias de todos os 

participantes do projeto, funcionando como o portador de informações sobre as 

necessidades dos programas ao arquiteto responsável (TELLES, 2011).  

Portanto, sabendo da relevância de um bom planejamento na construção de 

uma instalação esportiva e considerando a essencialidade dos guias apresentados 

como forma de atingir esse planejamento desejado, pretende-se incorporar esses 

conhecimentos ao projeto aqui desenvolvido, objetivando alcançar um melhor 

resultado com o mínimo de falhas. 

2. GINÁSIO I - UFRN 

A UFRN é a principal instituição federal de ensino superior do Rio Grande do 

Norte. A universidade comporta mais de 160 cursos de graduação e pós-graduação 

abrigando mais de 30.000 alunos, de acordo com informações fornecidas no Portal da 

UFRN. 

Sabendo da importância do esporte na vida desses alunos, como já exposto 

nesse trabalho, a UFRN dispõe de uma ampla estrutura esportiva, oferecendo desde 

atividades aquáticas até esportes de quadra, como basquete e futsal. Essa estrutura é 

utilizada, principalmente, por estudantes do curso de Educação Física, que utilizam 

esses espaços como verdadeiras salas de aula. No entanto, todo e qualquer aluno da 

UFRN pode e utiliza dessa estrutura, seja participando das diversas equipes oferecidas 

pela universidade, seja como espaços para se exercitar – como a sala de musculação e 

as pistas de atletismo -, ou até mesmo como espaços para o lazer.  

O complexo esportivo da UFRN (Figura 2 e Figura 3) conta com um campo de 

futebol e pistas de atletismo, ambos com medidas oficiais, sendo uma pista com 400 

metros e oito raias sintéticas destinadas às práticas esportivas de lançamento de 

dardos, salto com vara, salto em distância, áreas para lançamento de peso, martelo e 

disco, fosso para corrida de obstáculos, entre outros. Além disso, uma estrutura com 

piscina olímpica, arquibancadas, sala para ioga e vestiários; uma outra estrutura com 
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duas piscinas semiolímpicas para atividades com idosos e fisioterapia; um ginásio 

(Ginásio II) para a prática de atividades internas; uma quadra de vôlei de praia; e, por 

fim, o Ginásio I, que abriga a maior quantidade de atividades, dentre elas o basquete, 

vôlei de quadra, futsal, dança, lutas, xadrez, entre outros, além de abrigar a parte 

administrativa e de secretaria do DAD (Divisão de Atividades Desportivas). 

Figura 2: Localização da Zona 05 da UFRN, onde está inserido o complexo esportivo 

 
Fonte: Portal da UFRN (modificado pela autora). Disponível em: http://www.ufrn.br.  

 

Figura 3: localização dos espaços pertencentes ao complexo esportivo da UFRN 

 
Fonte: Portal da UFRN (modificado pela autora). Disponível em: http://www.ufrn.br. 
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2.1 Recorte da área de intervenção 

Como já exposto, o complexo esportivo da UFRN conta com diversos espaços 

para atender às atividades existentes na universidade. Para que fosse realizado um 

recorte da área de intervenção, tornou-se indispensável uma visita ao de forma a 

suceder uma análise técnica das necessidades gerais de cada espaço. Para tanto 

utilizou-se o instrumento de análise de avaliação pós ocupação denominado 

walkthrough1. 

O primeiro espaço avaliado foi o campo de futebol e as pistas de atletismo 

(Figura 4). Essa porção do complexo passou por uma reforma em 2014, através de uma 

parceria entre o Ministério do Esporte e a UFRN, para ser credenciado como espaço de 

treinamento das equipes que aqui participaram da Copa do Mundo, assim como os 

atletas que passaram pelo processo de aclimatização para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Sendo assim, toda essa estrutura se mostra em perfeito estado, com medidas oficiais, 

podendo receber importantes eventos, carecendo, apenas, de uma infraestrutura de 

arquibancadas para o público e área de apoio para as equipes. 

Figura 4: campo de futebol e pistas de atletismo 

 
Fonte: http://diariodopoder.com.br/ 

                                                           
1 Trata-se de um reconhecimento do espaço através de visita ao local, acompanhado de uma pessoa que 
possua conhecimentos sobre o espaço – que, no caso, foi uma funcionária -, possibilitando a coleta de 
informações gerais sobre o edifício através da percepção assim como de informações dadas pela 
acompanhante, além de registros fotográficos dos espaços existentes no ginásio. 
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A quadra de vôlei de areia (Figura 5) localizada à oeste do campo de futebol, se 

encontra em boas condições de treinamento, mas não possui estrutura alguma além da 

caixa de areia, rede, e demarcação dos limites da quadra. Apesar de possuir medidas 

oficiais para competições, acredita-se na necessidade de uma melhoria em sua 

estrutura, que não iria além de questões estéticas e implementação de espaços para 

espectadores. 

Figura 5: quadra de vôlei de areia 

 
Fonte: acervo pessoal 

 
A estrutura da piscina olímpica (Figura 6) se mostra com deficiências no que diz 

respeito à sua manutenção. A deterioração de sua estrutura é visível para quem entra 

no local, principalmente no que diz respeito à arquibancada, que se mostra desgastada 

pela ação do tempo. Os vestiários e salas localizadas dentro da estrutura denunciam 

um mal planejamento, possuindo entradas com alturas abaixo do considerado 

necessário (2,10m), denunciando ainda um equívoco na altura da arquibancada, uma 

vez que esses espaços se localizam abaixo da mesma. O interior dos banheiros, por 

outro lado, foi recentemente revitalizado. No entanto, a falta de vestiários para os 

usuários é um fator determinante para o espaço não receber maiores competições, 

uma vez que os banheiros existentes não atendem ao necessário para que isso seja 

possível. 
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Figura 6: Piscina olímpica UFRN 

 
Fonte: acervo pessoal 

Esse espaço abriga também salas de pesquisa e uma sala para a prática de Ioga 

(Figura 7), que, provavelmente, ficaria melhor alocada juntamente com as demais salas 

para atividades diversas, que se localizam no Ginásio I. 

Figura 7: salas de pesquisa e ioga 

 
Fonte: acervo pessoal 

A estrutura que contém duas piscinas semiolímpicas (Figura 8) se mostra em 

bom estado. Por atender apenas à projetos com a comunidade e atividades de 

fisioterapia, a estrutura existente se mostra satisfatória para a sua necessidade. 
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Figura 8: Piscinas semi-olímpicas 

 
Fonte: acervo pessoal. 

O ginásio II (Figura 9), localizado à leste do campo de futebol, atende atividades 

de futsal, badminton, handebol, entre outras que eventualmente necessitem do local, 

como é o caso de projetos com a comunidade. Trata-se de uma estrutura simples, 

contendo banheiros e algumas salas de pesquisa que atualmente não estão sendo 

utilizadas para tal finalidade. 

Figura 9: Ginásio II 

 

Fonte: Google Maps. 

Ao lado do Ginásio II, há também um campo de futebol em menores dimensões 

(Figura 10), que atendem, normalmente, a atividades não-oficiais de apoio ao 

complexo. 
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Figura 10: Campo de futebol 

 

Fonte: Google Maps. 

Por fim, o Ginásio I (Figura 11), que é a maior estrutura do complexo esportivo 

da UFRN e que atende a uma grande quantidade de atividades. Essa estrutura, 

localizada entre o departamento de Educação Física e o departamento de Nutrição da 

UFRN, próximo ao campo de futebol do complexo, mostrou-se como sendo a que mais 

necessita de adequações. Problemas como a insuficiência de salas para abrigar as 

atividades propostas, ou até mesmo para abrigar a quantidade de usuários, foram 

notórias como frequentadora do ginásio. Além disso, os conjuntos de 

banheiros/vestiários encontram-se deteriorados e insuficientes para a demanda da 

instalação esportiva, à exemplo do pavimento térreo, que só conta com dois vestiários 

(um feminino e um masculino) mal localizados para atender os usuários das três salas 

de luta/dança, da quadra poliesportiva e, eventualmente, das arquibancadas. 

Figura 11: Ginásio I UFRN 

Fonte: Campus Virtual. Disponível em: http://www.panoramio.com.  
 

A falta de iluminação em determinados locais, como os corredores que levam às 

salas de luta também foi detectada na visita, além da ventilação insuficiente para quem 
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utiliza a quadra do ginásio. Problemas com a acessibilidade também foram 

diagnosticados em visita ao local, tais como: rampas que não seguem às normas 

determinadas para tal, plataforma elevatória sem funcionamento e falta de locais para 

espectadores com deficiências. Além disso, alguns acessos do ginásio, como os dos 

banheiros – que obrigam o usuário a cruzar a quadra para utilizá-los – são identificados 

como problemas. Outro exemplo seria o acesso ao pavimento superior, que precisa ser 

feito pela arquibancada, uma vez que a escadaria de acesso a esse pavimento pelo 

exterior do ginásio raramente está aberta. 

Devido às condições aqui expostas baseadas no breve diagnóstico do complexo 

esportivo da UFRN, foi determinado que o Ginásio I encontra-se com a maior 

necessidade de intervenção, e por esse motivo será a porção do complexo a ser 

abordada nesse trabalho.  

2.2 O GINÁSIO 

 As informações sobre a história do edifício, foram coletadas a partir da pesquisa 

realizada pela turma de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, na disciplina de 

Avaliação Pós-ocupação do Ambiente Construído, no semestre 2016.2, sob a orientação 

das professoras Gleice Azambuja e Glauce Albuquerque. Para somar dados importantes 

a esses já coletados, foi realizada uma entrevista com o arquiteto, João Maurício 

Fernandes de Miranda, autor do projeto, no dia 15 de abril de 2017. 

João Maurício Fernandes de Miranda, nascido em 1933 em Natal/RN, iniciou sua 

carreira em arquitetura no ano de 1961, tornando-se autônomo na sua cidade após 

obter graduação pela Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro. Focado em 

uma carreira acadêmica, Miranda começou a lecionar na Escola de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 1965 e lá permaneceu até o 

ano de 1974. 

Ainda no início da década de 60, João Maurício iniciou suas atividades no 

escritório de arquitetura PLANARQ (Planejamento Geral de Arquitetura Ltda) em 

parceria com os arquitetos Moacyr Gomes e Daniel Hollanda, no qual foi desenvolvido 

o projeto da sede do D.E.R (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens), no ano 
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de 1965. Dentre os projetos do arquiteto ainda estão importantes obras como o edifício 

Barão do Rio Branco (1970), o edifício sede do TRE (Tribunal Regional Eleitoral, 1972), a 

capela do Campus da UFRN (1973), dentre muitos outros que deixaram a marca desse 

renomado profissional pela cidade. 

Entre os anos 1974 e 1976, João Maurício teve papel fundamental na criação do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, sendo responsável pela organização da 

montagem do mesmo, e seu primeiro coordenador do curso. Lecionou as disciplinas de 

Planejamento Arquitetônico I, II e IV e Planejamento Urbano e Regional I e II, entre os 

anos de 1975 e 1988. 

Em 1981, ano em que completou 20 anos de carreira profissional, lançou a obra 

“380 anos de história fotográfica da cidade de Natal – 1599-1979”, uma produção de 112 

projetos executados na cidade do Natal. 

2.2.1 História/linha do tempo 

O Ginásio I da UFRN, como já dito, fica localizado entre o departamento de 

Educação Física e o departamento de Nutrição da UFRN, próximo ao campo de futebol 

do complexo (Figura 3). O edifício foi projetado pelo renomado arquiteto João 

Maurício Fernandes de Miranda, em meados da década de 70. O projeto, que 

inicialmente compreendia uma estrutura “suspensa”, com balanços nas extremidades 

onde se encontram as arquibancadas (Figura 12), passou por diversas mudanças 

durante a sua execução, como também após sua inauguração até os dias atuais. 

Segundo o arquiteto, os responsáveis pela execução de seu projeto abandonaram o 

seu desenho e o executaram com uma estética bem diferente da esperada por ele, que 

teve ciência dessas mudanças apenas quando o edifício já estava em processo de 

execução. Essa observação do arquiteto também denuncia que parte dos ambientes 

que existem no térreo não estava presentes em seu projeto (Figura 14), nem os pilares 

que foram adicionados em toda a extremidade do edifício, impossibilitando a execução 

da ideia inicial de João Mauricio. 
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Figura 12:croqui ilustrativo da ideia inicial de volumetria do arquiteto 

 
Fonte: MIRANDA, 2017. 

 
Figura 13: partes adicionadas na execução do ginásio 

 
Fonte: Fonte: MIRANDA, 2017 (modificado pela autora). 

 



 

41 | P á g i n a  
 

Figura 14: ambientes acrescentados na execução do edifício (térreo) 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora). 

 
O projeto executado inicialmente compreendia uma quadra, arquibancadas, sala 

de ginástica, vestiários (4), sala de massagem, sala para juízes, sala para instrutores, 

sala para administração e depósitos (Figura 15). Com o passar dos anos, as 

necessidades que o tempo solicitava à estrutura de forma a abrigar novas atividades e 

um número crescente de usuários (SILVA et al, 2016), o edifício foi ganhando novos 

espaços. 
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Figura 15: planta baixa original do Ginásio I (térreo) – Localização de ambientes 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora). 

 

Figura 16: planta baixa original do Ginásio I (2º pavimento) – Localização de ambientes 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora). 

 

É importante observar que essa adição de novas salas ao edifício acabou por 

prejudicar a circulação de ventos no mesmo. As arquibancadas, que foram projetadas 

com aberturas para favorecer a ventilação natural, logo foram fechadas para abrigar 
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esses novos espaços, prejudicando de forma considerável o conforto térmico dentro 

do edifício.  

Primeiramente, foi adicionado ao “pavimento intermediário” um espaço para o 

departamento médico (Figura 17 e Figura 18), contendo consultórios e sala de 

fisioterapia. Posteriormente esses se transformaram em salas de administração da 

Divisão de Atividades Desportivas e salas de pesquisa do Departamento de Educação 

Física, configuração que permanece até hoje. 

Figura 17: planta baixa original (térreo) com localização da porção ocupada pelo pavimento intermediário 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 
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Figura 18: pavimento intermediário 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 

Posteriormente, foram feitas mudanças no pavimento térreo do ginásio. O 

espaço de depósito logo foi transformado em uma sala de dança, e a sala de ginástica 

ao lado, dividida em dois espaços para lutas e dança. Em sua outra extremidade as 

mudanças foram mais radicais. O vestiário mais à sul foi transformado em uma sala de 

ginástica. Os outros espaços foram completamente modificados, se transformando em 

salas de pesquisa do Departamento de Educação Física, sala de xadrez, depósitos, salas 

de administração, recepção e banheiros (Figura 19). 

No pavimento intermediário, as salas voltadas para atendimento médico e 

fisioterapia foram transformadas em salas de pesquisa e de administração (Figura 20). 

Já no segundo pavimento a única mudança foi o deslocamento dos banheiros 

para mais próximo às arquibancadas e, os espaços que “sobram” entre os mesmos, 

foram transformados em sala de musculação em uma extremidade e sala multiuso na 

extremidade oposta (Figura 21). 
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Figura 19: planta baixa atual (térreo) 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 
Figura 20: planta baixa atual (pavimento intermediário) 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 
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Figura 21: planta baixa atual (segundo pavimento) 

  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 

A substituição dos cobogós nas fachadas onde está a sala de musculação por 

janelas e brises para favorecer a entrada de ventilação e iluminação natural também 

descaracterizou a estética do edifício e não atingiu o resultado esperado, prejudicando 

consideravelmente o conforto térmico do local. Outra alteração que também não 

surtiu o efeito desejado foi a construção da cabine de imprensa no pavimento mais alto 

do edifício, que hoje se apresenta sem uso (SILVA et al, 2016). 

2.2.2 Os espaços atuais 

Pode-se dizer que o edifício em questão é o mais utilizado do complexo visto 

que é nele que se concentra a maior quantidade de atividades. Além da quadra 

poliesportiva, possui diversas salas onde são praticadas atividades voltadas para lutas, 

danças, xadrez, ginástica, musculação, espaços destinados a pesquisas do curso de 
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Educação Física, e, não menos importante, abriga a estrutura administrativa Divisão de 

Atividades Desportivas da UFRN. 

A quadra poliesportiva é o ponto central do edifício, possuindo medidas oficiais 

para a prática de basquete, voleibol, handebol e futsal, mas também é utilizada para 

outras atividades desenvolvidas, principalmente, pelas aulas práticas do curso de 

Educação Física. O espaço da quadra conta ainda com duas arquibancadas, localizadas 

em seus dois lados, e, em uma delas, há ainda um espaço para imprensa, destinado à 

possíveis transmissões de eventos no local (Figura 22). 

Figura 22: planta baixa atual do terceiro pavimento (localização da sala de imprensa) 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado) 

 

Na entrada principal do edifício o primeiro espaço encontrado é uma espécie de 

foyer, pelo qual há um acesso à secretaria, e a uma sala destinada ao grupo de pesquisa 

Gepebiex, do Departamento de Educação Física (Figura 19). Mais à frente encontram-se 

duas escadas, nos dois lados do corredor, guiando para algumas salas (Figura 20). A do 

lado esquerdo guia à uma sala com cadeiras e mesas, anteriormente utilizada para 
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ministrar aulas do curso de Educação Física, funcionando hoje como espaço do Centro 

Acadêmico de Educação Física. Já a outra escada funciona como acesso à sala de 

diretoria do DAD, um almoxarifado, banheiros, e duas salas de base de pesquisa. 

Ainda no térreo, há um corredor que dá acesso às salas de grupos de pesquisas, 

departamento médico e prática de xadrez à direita, e a sala de ginástica, vice-diretoria 

de infraestrutura, material de limpeza e sala de materiais esportivos à esquerda. 

Seguindo esses corredores por ambos os lados, é possível chegar até a quadra 

poliesportiva do edifício, como também pelo acesso no centro da arquibancada, que é 

a mais utilizada para entrar nesse ginásio (Figura 19). 

Seguindo as passagens laterais de acesso ao ginásio e chegando à outra 

extremidade do edifício, encontramos um vestiário masculino e um feminino – cada um 

em um lado da quadra. A lateral onde se encontra o vestiário feminino é seguido de 

uma sala para a prática de artes marciais. Já a lateral onde se encontra o vestiário 

masculino é seguido por uma sala para a prática de dança, na qual há um acesso para 

outra sala com a mesma finalidade (Figura 19). 

Por fim, o acesso para o pavimento superior se dá por escadas nas 

extremidades das arquibancadas e por uma plataforma elevatória, além de duas 

escadarias que funcionam como entradas secundárias do edifício. Em uma extremidade 

desse pavimento encontra-se uma sala de musculação e banheiros e na outra uma sala 

de dança e lutas (Figura 21). 

3. APO: DIAGNÓSTICO GERAL 

Para desenvolver propostas de projeto em ambientes já construídos, é 

imprescindível analisá-los de forma aprofundada para aproveitar ao máximo os espaços 

existentes. A avaliação pós ocupação entra nesse contexto como etapa essencial do 

projeto, na qual é possível identificar aspectos positivos e negativos de ambientes 

através do ponto de vista de especialistas bem como da satisfação dos usuários, 

funcionando como uma análise do desempenho do ambiente construído, realizado 

após a sua consolidação como espaço em uso. Sendo assim, a APO reúne diversas 

técnicas e instrumentos que permitem fazer essa análise que será essencial para 
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propor intervenções que encontrarão nessa avaliação a sua base de conhecimento 

para melhoramento dos aspectos negativos encontrados e enaltecimento dos aspectos 

positivos.  

Para a avaliação pós ocupação do Ginásio I da UFRN, foi utilizado, 

primeiramente, o instrumento denominado walkthrough. Essa etapa de avaliação foi 

realizada, como apresentado no capítulo anterior, em todo o complexo esportivo da 

Universidade de forma a fazer o recorte da área de intervenção. Com esse recorte 

feito, realizou-se uma nova visita ao local, no qual foi possível fazer os registros 

fotográficos. 

Para ser possível obter informações mais específicas sobre o edifício, é 

necessário utilizar outros instrumentos de avaliação, como questionários, entrevistas, 

dentre outros que a APO utiliza para a sua efetuação. Dessa forma, foi utilizado um 

trabalho realizado pela turma de pós-graduação em Arquitetura da UFRN, realizado no 

semestre 2016.2, já descrito anteriormente. Além disso, foram realizadas entrevistas 

com usuários, funcionários e professores do ginásio de forma a acrescentar mais 

informações qualitativas sobre o edifício e suas necessidades, para, então, fazer as 

devidas propostas de intervenção. 

3.1 Síntese da APO 

A avaliação pós-ocupação realizada pela turma de pós-graduação em 

Arquitetura da UFRN teve como motivador as crescentes críticas ao ginásio devido, 

principalmente, às mudanças realizadas em sua estrutura no decorrer dos anos. Sendo 

assim, a análise foi conduzida do ponto de vista técnico, onde foram analisados os 

espaços físicos, e da satisfação dos usuários do edifício. 

Após a realização de um walkthrough pelos integrantes, os mesmos 

desenvolveram questionários e os aplicaram com 64 usuários (entre 31 de outubro e 4 

de novembro de 2016). Esses continham perguntas de caráter exploratório, para traçar 

o perfil do questionado, e perguntas de caráter investigativo, para avaliação dos 

aspectos arquitetônicos do edifício, expressando, dessa forma, o seu nível de 

satisfação com o mesmo. Como a aplicação dos questionários não foi realizada no 
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período da noite, essa foi realizada posteriormente, exclusivamente para o presente 

trabalho, de forma a acrescer a ele maiores informações e resultar em melhores 

propostas de intervenção.  

É interessante destacar que a aplicação dos questionários é de grande 

importância como instrumento de uma abordagem participativa para o projeto de 

intervenção, fator considerado significativo no planejamento de uma instalação 

esportiva, como já exposto no capítulo “Referencial Teórico” desse trabalho. 

3.1.1 Questionários: perfil dos usuários 

Sobre o perfil dos usuários, contatou-se uma predominância de usuários com 

idade até 24 anos (60,66%) (Figura 23), o que pode ser atribuído ao fato de serem, em 

sua maioria, estudantes (67,74%) (Figura 24), que geralmente estão na graduação com 

essa idade. Foi averiguado também a predominância de usuários do sexo masculino no 

ginásio (56,62%) (Figura 25). 

Figura 23: gráfico da porcentagem de pessoas por idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
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1; 1% 2; 2%

Quantidade de pessoas por idade

Até 24 anos 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 ou mais
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Figura 24: gráfico da porcentagem de pessoas por função ou atividade no ginásio 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
Figura 25: gráfico da porcentagem de pessoas por sexo 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

Quando perguntados sobre o horário que mais utiliza o ginásio, os períodos da 

tarde e da noite foram os mais assinalados (44,48% e 30,33%, respectivamente) (Figura 

67; 74%

0; 0%

2; 2%

3; 3%

11; 12%

8; 9%

0; 0%

Função ou atividade no ginásio

Estudante Servidor Funcionário Professor Visitante Outro Não respondeu

35; 38%

56; 62%

0; 0% 0; 0%

Quantidade de pessoas por sexo

Feminino Masculino Não binário Não respondeu
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26), sendo a madrugada o de menos uso. Já sobre o tempo que utiliza o ginásio, a 

predominância foi no período até 5 anos (Figura 27). 

Figura 26: gráfico da porcentagem de pessoas por horário que mais utiliza o ginásio 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
Figura 27: gráfico da porcentagem de pessoas por idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
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3.1.2 Questionários: nível de satisfação dos usuários 

Na segunda etapa do questionário foi possível que os usuários avaliassem o seu 

nível de satisfação com o ginásio. A pergunta inicial questionava se o espaço favorecia 

a realização de sua atividade de um modo geral, na qual foi constatado um alto nível de 

satisfação (Figura 28). 

Figura 28: gráfico da porcentagem de pessoas quanto à satisfação na realização da atividade nos espaços 
do ginásio. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

Posteriormente, os usuários puderam avaliar os espaços em relação a aspectos 

de dimensão dos ambientes, temperatura, ventilação natural e artificial, ruído interno e 

externo, iluminação natural e artificial, quantidade e uso de móveis, aparência dos 

materiais, posição e quantidade de tomadas. Para cada um desses elementos, o usuário 

pôde classificar o seu nível de satisfação entre muito bom, bom, regular, ruim e 

péssimo. 

A tabela a seguir mostra a quantidade de usuários por resposta em cada um dos 

itens supracitados. 

83; 91%

6; 7%

2; 2%

O espaço favorece na realização da atividade?

sim Não Não respondeu
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Tabela 1: quantidade de pessoas por aspecto analisado. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

 Com base nessas informações, foi indicado o nível geral de satisfação em cada 

aspecto através de um gráfico (Figura 29), que os avaliou atribuindo nota de 1 a 5 

(sendo 5 Muito bom e 1 Péssimo) de acordo com as respostas obtidas. 

Figura 29: gráfico da média de satisfação por aspecto analisado 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
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 De acordo com essas respostas e o diagrama desenvolvido, foi identificado que 

os aspectos que mais mostraram satisfação aos usuários foram a dimensão dos 

ambientes (Figura 30), a iluminação natural (Figura 31) e artificial (Figura 32), ruído 

interno (Figura 33) e externo (Figura 34), e o uso dos móveis (Figura 35).  

Figura 30: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto às dimensões dos 
ambientes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
Figura 31: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à iluminação natural. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
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Figura 32: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à iluminação artificial 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

Figura 33: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto ao ruído interno 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
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Figura 34: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto ao ruído externo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

Figura 35: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto ao uso dos móveis 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

Os piores índices se concentraram em temperatura (Figura 36), ventilação 

(Figura 37), quantidade de móveis (Figura 38), aparência dos materiais (Figura 39), 

posição (Figura 40) e quantidade de tomadas (Figura 41), com destaque para a 

ventilação artificial (Figura 42), que demonstrou o pior índice de satisfação (abaixo de 

2). 
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Figura 36: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à temperatura. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
Figura 37: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à ventilação natural. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
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Figura 38:gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à quantidade de móveis. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 

Figura 39: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à aparência dos materiais 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
Figura 40: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à posição das tomadas 
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Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 
 

Figura 41: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quanto à quantidade de tomadas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
Figura 42: gráfico da porcentagem de pessoas por nível de satisfação quando à ventilação artificial 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos dos questionários aplicados. 

 
 Em adição às informações solicitadas nos questionários, alguns usuários 

indicaram um baixo nível de satisfação com os banheiros/vestiários, e, quando 

perguntados quais espaços gostariam de utilizar mas não o fazem, muitos assinalaram 

a sala de musculação como o principal. 

3.1.3 Questionários: conclusões 

A partir dos resultados dos questionários realizados, foi possível observar que o 

nível de satisfação geral dos usuários se mostrou alto, obtendo uma porcentagem de 
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mais de 80%. Cabe questionar então o que explicaria as críticas ao ginásio que 

motivaram essa pesquisa. 

O que foi detectado através das demais respostas foi que a grande maioria das 

pessoas está satisfeita com os espaços oferecidos quanto à sua distribuição e 

dimensões, sendo elas apropriadas para a prática das atividades. No entanto, através 

de entrevistas a esses usuários, foi constatado uma intensa reclamação quanto à 

disponibilidade de horário para a utilização desses espaços. Os professores de 

basquete, por exemplo, relataram sempre procurar por outros horários mais acessíveis 

para os treinos, mas que isso não é possível, resultando em treinos em horários 

inapropriados, como o caso do time masculino que treina das 22 horas à meia-noite.  

O grupo que pratica judô na sala de lutas do Ginásio também relatou um 

problema bastante comum. Ocasionalmente as aulas do curso de Educação Física 

necessitam dos espaços nos horários que já possuem treinos de lutas, e esses atletas 

acabam por perder seu horário sem aviso prévio. Esse fato também foi relatado por 

atletas do time de basquete, que relataram já terem que dividir a quadra poliesportiva 

com turmas do departamento de Educação Física. 

 Aos que responderam negativamente à pergunta sobre o espaço favorecer a 

realização da atividade, alguns relataram problemas com a ventilação no ambiente. 

 Como já foi mencionado, o melhor índice apresentado foi o de dimensões, que 

mostrou um alto nível de satisfação quanto aos espaços existentes no ginásio. Outros 

itens como o de iluminação natural e artificial, ruído interno e externo, e o uso dos 

móveis também se apresentaram satisfatórios, não necessitando de uma análise mais 

aprofundada sobre os mesmos. 

 Quando questionados sobre a temperatura dentro do ginásio, muitos se 

mostraram insatisfeitos, o que rebate nas respostas obtidas nos quesitos ventilação 

natural, que mostrou um nível de satisfação regular, e ventilação artificial, pior índice 

detectado com os questionários. Sobre eles, muitos afirmaram não existir ventiladores 

e ar condicionados suficientes nos espaços, ou que os existentes não funcionam de 
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forma adequada. Já as pessoas que utilizam a quadra poliesportiva afirmaram não 

haver ventilação suficiente para realizar suas atividades na mesma.  

 O item quantidade de móveis também mostrou muitos usuários insatisfeitos, 

problema que foi detectado, principalmente, na quadra - onde não há mesas 

suficientes para arbitragem e bancos com melhor qualidade - e nas salas de dança - 

onde não há barras de alongamento, por exemplo. 

 Outros fatores como a aparência dos materiais, quantidade e posição das 

tomadas também se mostraram com um nível de satisfação regular, porém não serão 

levados em consideração para o presente trabalho por não fazerem parte do foco 

dessa intervenção. 

 Quando perguntados, no questionário, se havia algum outro elemento que eles 

gostariam de avaliar, alguns indicaram problemas com os banheiros/vestiários, o que 

foi confirmado através de conversas informais com os usuários. Os vestiários 

existentes no pavimento térreo se mostram insuficientes para atender a todos os 

usuários do ginásio, além dos espectadores que também utilizam esses vestiários como 

banheiros. 

 Ainda de acordo com os questionários, a sala de musculação foi a mais 

assinalada como um espaço que gostaria de utilizar mas não o faz. Apesar de a falta de 

disponibilidade da sala ser o principal motivo para que essa utilização não ocorra, 

fatores como a distribuição do espaço e equipamentos insatisfatórios também 

prejudicam esses usuários a usufruírem do local. Além disso, também foi assinalado o 

fato de pessoas que não são estudantes não poderem utilizar a sala como um aspecto 

negativo. 

 Os usuários também foram questionados quanto à espaços que, em sua 

opinião, deveriam existir no ginásio. Quanto a isso, foram indicadas salas de fisioterapia 

para a preparação e cuidado dos atletas da universidade – uma vez que a fisioterapia 

disponível para esses se localiza em outro edifício -, sala de vídeo para atender também 

aos atletas em preparação para campeonatos – a sala destinada a esse uso também se 

localiza em outro edifício -, e enfermaria, espaço indispensável para uma instalação 
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esportiva, podendo essa ser localizada no espaço destinado à fisioterapia. No entanto, 

o espaço mais indicado como necessário no ginásio e que não existe, são alojamentos, 

assinalado pela professora de basquete como um dos principais problemas, afirmando 

não poder convidar equipes de outros estados para jogar amistosos ou participar de 

campeonatos por não haver estrutura para abriga-las. 

 As informações e conclusões obtidas através dos questionários e conversas com 

os usuários formam a base principal para a intervenção que se almeja realizar no 

ginásio, de forma que essas são as que indicarão onde serão necessárias as 

modificações para melhor atender às atividades realizadas no mesmo. 

3.2 Considerações adicionais com base em entrevistas 

Para ter uma visão mais aprofundada dos problemas existentes no ginásio e 

suas razões, foram feitas entrevistas informais com o vice-diretor do DAD (Divisão de 

Atividades Desportivas) da UFRN, Carlos Siqueira e o engenheiro civil da Infraestrutura 

do DAD, Márcio Humberto, que forneceram informações importantes sobre o Ginásio. 

 Primeiramente foi possível entender que, de fato, a maior problemática que o 

ginásio possui hoje é a falta de espaço para as atividades. Acontece que o edifício em 

questão necessita atender a uma demanda que solicita uma disponibilidade espacial 

inexistente. Além de atender as necessidades do próprio setor (projetos com a 

comunidade, projetos diversos dos professores do Departamento de Educação Física, e 

treinamento das equipes da universidade), ele deve atender também às necessidades 

do DEF.  

 No entanto, quando se trata das atividades do DEF, não estamos falando apenas 

das aulas práticas que, de fato, necessitam dos espaços do ginásio para a sua 

realização. Estamos falando também de qualquer outra necessidade de espaço 

decorrente da sua falta no edifício destinado a esse Departamento, como já foi o caso 

da necessidade de salas para os professores e esses serem “arranjados” nas 

dependências do Ginásio. Sendo assim, há um constante conflito entre o DAD e o DEF 

na disputa por lugar num edifício que não possui mais espaço. Vale salientar também 
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que os espaços do complexo esportivo da UFRN podem ser alugados para eventos 

diversos, angariando fundos a serem revertidos em benefícios para o complexo. 

 Outra situação apontada por Carlos e Márcio foi a de subdivisão de espaços sem 

um planejamento. Ao ser construído, o Ginásio I possuía salas em grandes dimensões, 

verdadeiros salões para abrigar suas atividades. No entanto, com o passar dos anos e a 

crescente busca por espaço para desenvolver novas práticas no edifício, esses salões 

foram sendo subdivididos de forma a aumentar esse número de ambientes e, 

consequentemente, ser possível desenvolver mais atividades, sendo essa divisão 

realizada sem um prévio planejamento. 

 Além disso, a subdivisão de espaços acarretou em problemas de conforto 

térmico. Isso porque, com a colocação de divisórias em espaços que antes eram 

abertos e coberturas nos mesmo que anteriormente não existiam, a circulação da 

ventilação ficou prejudicada. Como agravante, esse fechamento de salas acarretou 

também impossibilidade de passagem de ventos para a quadra poliesportiva, que, 

graças às arquibancadas vazadas, possuía circulação de ventilação favorável às práticas 

de atividades na mesma. 

 Outro problema apontado por Márcio foi a questão de acústica do edifício. Por 

possuir salas que são destinadas à administração e pesquisa, essas costumam sofrer 

com o intenso ruído provocado pelas atividades esportivas praticadas no local, devido 

à falta de tratamento acústico nesses espaços. Esse fator se deve também ao fato de 

que a presença dessas salas no ginásio não foi planejada. Pela necessidade de espaço 

para as mesmas, elas foram incluídas posteriormente no ginásio. 

 A reunião das informações obtidas com as entrevistas e questionários 

apontaram os principais problemas a serem levados em consideração no projeto de 

intervenção que aqui será proposto. Posteriormente, esses pontos resultarão em 

diretrizes de projeto e, consequentemente, no programa de necessidades do mesmo. 

3.3 Síntese geral de análise 

Após a conclusão dessa etapa do trabalho, foram reunidas as informações 

obtidas, e filtradas aquelas que serão de importância relevante para a intervenção que 



 

65 | P á g i n a  
 

se pretende realizar no Ginásio I da UFRN. Serão então propostas intervenções com o 

objetivo de melhorar cada aspecto levantado e essas serão expostas no memorial 

descritivo do projeto. A seguir estão dispostos os principais pontos a serem abordados: 

 Falta de espaço para a realização das atividades (falta de disponibilidade); 

 Espaços “arranjados”, sem planejamento; 

 Ruído interno considerado bom nos questionários, porém não satisfatório para 

as salas de pesquisa e administração; 

 Temperatura regular: críticas quanto à ventilação natural e artificial; 

 Insatisfação com banheiros e vestiários (quantidade, localização e condições 

físicas); 

 Sala de musculação insuficiente para demanda; 

 Salas de administração mal alocadas no ginásio (ruído e dimensões) – essas 

foram “arranjadas” posteriormente à sua construção; 

 Necessidade de espaço de preparação e apoio aos atletas (fisioterapia, sala de 

vídeo, alojamentos). 

3.3.1 Diretrizes para o projeto com base na síntese da APO 

 Levando em consideração os pontos levantados pela Avaliação Pós-Ocupação 

do Ginásio I, foram desenvolvidas algumas diretrizes para que as problemáticas 

apontadas fossem solucionadas da forma mais satisfatória possível. São elas: 

 Oferecer mais espaços para a prática de lutas e danças; 

 Aumentar a sala de musculação; 

 Deslocar salas de administração e pesquisa para um anexo, devido, 

principalmente, aos ruídos existentes no ginásio; 

 “Abrir” o envelope do edifício para permitir a entrada de ventilação; 

 Dispor de mais banheiros e vestiários; 

 Construir um anexo (se necessário) para dispor de mais espaços; 

 Inclusão de sala de fisioterapia e sala de vídeo no programa de necessidades; 

 Inclusão de alojamentos; 

 Reorganização dos espaços existentes. 
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4. REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

Para a intervenção no Ginásio I da UFRN, foi necessário a realização de 

referências projetuais de forma que o resultado final do projeto fosse o mais 

satisfatório possível dentro das problemáticas encontradas no edifício. Para isso, as 

referências seguiram as linhas de funcionalidade e forma. 

4.1 Referencias funcionais 

Para entender melhor como funcionam os espaços existentes dentro de um 

ginásio que abriga não só esportes de quadra mas uma grande diversidade de 

atividades, foi de extrema importância a pesquisa por projetos similares, analisando 

aspectos como a divisão de espaços, fluxogramas, dimensionamento, dentre outros 

que se mostraram importantes nesse estudo.  

Sendo assim, foram realizados estudos diretos e indiretos. Os estudos indiretos 

foram realizados baseados em informações retiradas da internet, pelos portais das 

universidades referências, sendo elas localizadas em diferentes cidades dos Estados 

Unidos. Já os estudos diretos foram realizados na cidade de Chicago (Illinois-EUA), em 

dois centros atléticos também de universidades. Não foi possível a realização de estudo 

direto na cidade onde está inserido o objeto da intervenção (Natal-RN) visto que o 

único edifício que se assemelhava ao seu uso, o Ginásio Nélio Dias, encontra-se 

desativado, o que impossibilitou um acompanhamento para a sua visita. Além disso, a 

sua semelhança com o projeto em questão limitava-se apenas à quadra poliesportiva e 

suas arquibancadas. 

É importante ressaltar ainda a experiência vivida como atleta do Instituto de 

Tecnologia de Illinois (IIT) que possibilitou visitas a diversos centros atléticos do centro-

oeste dos Estados Unidos para competições, reunindo ainda mais observações no 

tocante à funcionalidade dos mesmos. 

4.1.1 Referências indiretas 

Os estudos indiretos foram realizados nos centros atléticos da Universidade de 

Maine (Orono/ME, Estados Unidos) e da Hood College (Frederick/MD, Estados Unidos). 
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Aqui serão apresentadas as características que se mostraram mais importantes a serem 

rebatidos na intervenção do Ginásio I da UFRN. 

5.1.1.1 Maine University 

 O Centro Atlético da Universidade do Maine é um bom exemplo de um centro 

bem planejado. Este edifício oferece uma variedade de espaços para a prática de 

diferentes tipos de esportes e atividades para todas as idades. Estes espaços incluem 

três quadras para praticar vôlei e basquete, cada uma com seu próprio depósito, uma 

quadra multiuso, uma academia, piscina, quadra de squash, sala multiuso, além de toda 

a área de apoio que um centro atlético solicita. 

Figura 43: Centro atlético da Universidade de Maine, em Orono/ME 

 
Fonte: http://www.goblackbears.com/. 

 
No térreo (Figura 44) existem duas entradas ligadas por uma circulação linear a 

qual dá acesso a cada cômodo do edifício. Os vestiários estão localizados no centro 

desse pavimento, proporcionando um acesso adequado a eles por todos os usuários. 

Além disso, estes possuem um acesso direto à área da piscina, evitando a circulação 

dos usuários desta nas áreas secas do edifício. 

Esse pavimento também contém uma sala de conferência próxima à entrada 

principal, evitando a necessidade de cruzar todo o edifício se o propósito é ir apenas a 

uma reunião. Com esse mesmo propósito, os escritórios estão localizados perto dessa 

mesma entrada.  
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Figura 44: planta baixa pavimento térreo – Centro atlético da Universidade de Maine 

 
Fonte: http://www.goblackbears.com/.  

 

Figura 45: lobby e quadras, respectivamente. 

 
Fonte: http://www.goblackbears.com/.  
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Figura 46: piscina e academia, respectivamente. 

 
Fonte: http://www.goblackbears.com/.  

 
No segundo pavimento (Figura 47), em volta da área das quadras principais, há 

uma pista de corrida, da qual é possível visualizar o que está acontecendo nessas 

quadras. Esse pavimento também contém duas salas multiuso, quadras de squash, uma 

grande academia dividida em duas áreas, e depósitos. No entanto, esse pavimento não 

possui vestiários, apenas banheiros, fator que pode se apresentar como desconforto 

para os usuários que necessitam ir de um andar para outro para utilizarem esse espaço. 

Figura 47: planta baixa segundo pavimento – Centro atlético da Universidade de Maine 

  
Fonte: http://www.goblackbears.com/. 

 
De um modo geral, este edifício funcionou como um bom exemplo funcional 

para a análise sobre os centros atléticos, primeiramente por se tratar de um edifício de 
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múltiplas atividades, mas também por trazer informações importantes principalmente 

quanto à localização dos vestiários e setores de administração do edifício. 

5.1.1.2 Hood College 

O centro atlético da Hood College (Figura 48) está localizado em Frederick/MD e 

foi projetado pela Warner Construction e pela Zavos Architecture + Design. É um edifício 

de 3810 m² que oferece diferentes tipos de atividades, incluindo um centro de 

musculação e de exercícios aeróbicos em dois níveis, sala de fisioterapia, vestiários, 

salas de reuniões e escritórios. 

Figura 48: Centro atlético da Hood College 

 
Fonte: http://www.hoodathletics.com.  

 
O primeiro pavimento (Figura 49) tem uma circulação que segue a mesma ideia 

do primeiro exemplo aqui apresentado (Universidade do Maine): uma circulação linear 

que tem acesso a cada cômodo do edifício. 
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Figura 49: planta baixa do primeiro pavimento do centro atlético da Hood College 

  
Fonte: http://www.hoodathletics.com. 

 
Nesse exemplo, a academia está localizada no térreo (Figura 49) e no segundo 

pavimento (Figura 51), com um acesso próximo à entrada principal do edifício, além de 

um fácil acesso à sala de fisioterapia. Os vestiários estão localizados num local 

estratégico, com acesso direto à quadra e ao exterior do edifício, proporcionando um 

fácil acesso à equipe visitante que irá jogar na universidade. No entanto, esses espaços 

estão localizados um pouco longe da entrada principal e requer a passagem dos 

usuários pela quadra para utilizar os mesmos. Além disso, ambos possuem duas salas 

separadas que, provavelmente, são para a divisão de equipes em preparação para 

jogos que acontecera neste centro. Essas informações sobre os vestiários foram as 

mais importantes retiradas desse exemplo de centro atlético para a intervenção que se 

deseja realizar no Ginásio da UFRN. 

A quadra destina-se à prática de vôlei e basquete, com uma grande área para o 

público por meio de arquibancadas retráteis (Figura 50). Essa quadra também possui 

dois depósitos para guarda de materiais esportivos. 
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Figura 50: quadra e arquibancada retrátil, respectivamente 

 
Fonte: http://www.hoodathletics.com.  

 
Os espaços destinados à administração do edifício encontram-se todos no 

segundo pavimento (Figura 51), mostrando a importância de ambientes mais tranquilos 

para esse tipo de atividade. 

Figura 51: planta baixa do segundo pavimento do centro atlético da Hood College

 
Fonte: http://www.hoodathletics.com. Acesso em: maio de 2015. 
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4.1.2 Referências diretas 

4.1.2.1 Henry Crown Field House 

Construído em 1931, o Henry Crown Field House (Figura 52) é o primeiro centro 

atlético - e costumava ser a principal instalação esportiva - da Universidade de Chicago. 

Este centro de recreação está aberto a todos os estudantes e funcionários da 

universidade, e também à comunidade. 

Figura 52: Henry Crown Field House. 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
A recepção do edifício (Figura 54), localizada logo na entrada, também funciona 

como armazenamento dos materiais esportivos que os usuários podem obter quando 

solicitado. O acesso é realizado por catracas, acessíveis apenas com o cartão obtido 

pelos usuários do centro. Essa é uma das alternativas que se pretende aplicar ao 

ginásio da UFRN de forma a ter controle de sua entrada e, consequentemente, 

gerando segurança ao edifício. 
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Figura 53:planta baixa do pavimento térreo do Henry Crown Field House 

 
Fonte: Administração do Henry Crown Field House. 

 
Figura 54: entrada principal do edifício 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
 Os espaços oferecidos neste são quadras de basquete, vôlei, futsal, tênis, 

squash e handebol, espaço de exercícios aeróbicos, sala de musculação, pista de 

corrida e uma sala multiuso, que acomoda diferentes tipos de atividades. 

 O espaço de exercícios aeróbicos do edifício é configurado como um hall 

(Figura 55) - é de fato chamado de corredor de cardio - com as máquinas visíveis assim 

que se entra no edifício (34 máquinas cardio - esteiras, elípticos, remadores, steppers e 

escadas). Ao questionar os usuários sobre esse ambiente, esses afirmaram gostar de 

um pouco de privacidade ao realizar suas atividades, o que não era oferecido por esse 

espaço, ainda mais por se tratar de uma área de circulação do edifício. 
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Figura 55: corredor de cardio do Henry Crown Field House 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

A sala de (Figura 56) também está localizada no primeiro pavimento, com 

máquinas também localizadas no hall externo à sala. Esta é utilizada principalmente 

pelos membros da comunidade, uma vez que os estudantes optam pelo uso da 

musculação do novo centro atlético. 

Figura 56: sala de musculação do Henry Crown Field House 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 Nesse pavimento há também sete quadras de squash e três quadras de 

raquetebol e handebol, com entradas localizadas no mesmo corredor. O estúdio de 

dança também está localizado nesse mesmo corredor e é considerado insuficiente para 

o edifício, uma vez que abriga uma quantidade de aulas superior à sua capacidade. Por 

esse motivo as aulas de zumba, por exemplo, utilizam a sala multiuso do edifício. Esta 

também é utilizada para a prática de futebol, beisebol, softball, tiro com arco e outras 

práticas esportivas. Os espaços para cada atividade são divididos em setores dentro da 

sala, portanto, é possível ter mais de uma atividade acontecendo ao mesmo tempo. 
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A existência de uma sala multiuso mostrou-se como de grande importância, de 

forma que é possível abrigar várias atividades em um mesmo espaço. Porém, é 

necessário que essas atividades sejam pré-estabelecidas ainda na fase de concepção do 

projeto, visto que cada uma delas solicita diferentes configurações (piso, teto, 

dimensões). 

O armazenamento desse edifício é, provavelmente, algo que não foi planejado 

em seu projeto. São utilizados grandes armários, sem unidade - diferentes cores e 

tamanhos - localizado em um dos corredores do térreo, sem nenhum tipo de 

organização. 

No mezanino (Figura 57), há mais um vestiário masculino e um feminino.  

Figura 57: planta baixa do mezanino do Henry Crown Field House 

 
Fonte: Fonte: Administração do Henry Crown Field House. 

 
Figura 58: vestiários 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
No segundo pavimento (Figura 59) há quatro quadras, três para basquete, 

futsal, vôlei e tênis, e uma apenas para tênis. Essas quadras costumavam ser as 
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principais utilizadas em competições de basquete, o que explica a enorme área de 

arquibancada existente. No entanto, este edifício é mais conhecido por sua pista de 

corrida indoor de 200 metros, que sedia várias competições na cidade de Chicago. 

Figura 59: planta baixa do segundo pavimento do Henry Crown Field House 

 
Fonte: Admnistração do Henry Crown Field House. 

 
Figura 60: pista de atletismo, quadras e arquibancadas, respectivamente. 

 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
Este edifício não possui uma área de administração. Quando esse centro era o 

principal da universidade, sua administração era situada em outro edifício, ao lado da 

biblioteca do campus. Hoje essa área está localizada no novo centro atlético (Gerald 

Ratner Athltetics Center). 
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Com essa visita foi possível observar como os centros atléticos costumavam ser 

projetados e configurados, e também como alguns problemas foram resolvidos para 

atender as necessidades atuais deste tipo de edifício, bem como o modo que esses 

problemas são solucionados nos novos edifícios. 

5.1.2.2 Centro atlético Gerald Ratner 

 O Gerald Ratner (Figura 61) é um grande edifício projetado pelo arquiteto 

Cesar Pelli como o novo centro atlético da Universidade de Chicago, em 2003. Entre as 

diversas instalações oferecidas pelo centro há a academia, a piscina Myers-McLoraine, 

um estúdio de dança, ginásios, salas de reuniões, vestiários e a área de administração.  

Figura 61: Gerald Ratner Athletics Center 

 
Fonte: http://archive.discoverdesign.org.  

 
 Logo na entrada do edifício há um ambiente dedicado a conquistas e 

memórias dos atletas da Universidade de Chicago (Figura 62 e Figura 63). À frente 

desse espaço há a recepção de entrada às instalações internas do edifício (Figura 62 e 

Figura 63). Essa entrada é controlada por um sistema de catraca que só permite a 

entrada com a digitalização do cartão da universidade (para estudantes e funcionários) 

ou com a permissão do recepcionista. 
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Figura 62: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da área de tributo, recepção e 
área comum) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 

Figura 63: área de tributo e recepção, respectivamente 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
 Desta área também podemos ver a enorme área de piscina (Figura 64), que 

possui dimensões olímpicas, contendo, ainda, uma área com trampolins e um espaço 

para praticar mergulho. Essa é uma área que não será detalhada por não ser foco da 

intervenção a ser realizada no Ginásio I da UFRN. 
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Figura 64: piscina do Gerald Ratner. 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
 Ao lado da área da piscina há o vestiário feminino do edifício (Figura 65), 

organizado em um grande espaço no pavimento térreo. Já o vestiário masculino está 

localizado no segundo pavimento, acima do feminino. Quanto a esses vestiários foi 

possível observar que eles são os que acomodam as equipes visitantes de basquete e 

vôlei, e que estão localizados no lado oposto da quadra de competição, o que torna a 

ligação entre esses espaços em um caminho maior do que o desejado. 

 Neste pavimento, há também um vestiário para cada equipe da universidade 

(Figura 65) em que são armazenados seus equipamentos que podem ser mantidos 

durante toda a temporada - uma boa ideia que evita que os atletas necessitem 

transportá-los sempre que tiver um jogo na universidade. Porém, para o caso do 

ginásio da UFRN, essa divisão não é extremamente necessária, além do que não há 

espaço suficiente para que isso seja aplicado. 

 Estes vestiários estão localizados dentro do vestiário geral, exceto os das 

equipes de basquete, vôlei e tênis, que precisam estar localizados perto da quadra de 

competição. 
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Figura 65: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização dos vestiários das equipes da 
universidade e vestiário feminino) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 

Figura 66: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização do vestiário masculino) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 
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Figura 67: vestiários 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 Próximo ao vestiário feminino há dois vestiários familiares e uma sala de 

achados e perdidos (Figura 68). A sala de equipamentos - também próximo à essas 

salas - é o local no qual todos os uniformes são mantidos e lavados -. Esta sala possui 

máquinas de lavar e secar, mesas onde os uniformes são dobrados, e um 

armazenamento para os materiais necessários nesta sala. 

Figura 68: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da sala de equipamentos, 
depósito, achados e perdidos e vestiários familiares) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 
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 A sala de fisioterapia (Figura 69 e Figura 70) também está localizada neste 

pavimento (Figura 69), sendo utilizada pelos atletas antes e após os jogos, o que 

mostra a necessidade desse ambiente estar localizado próximo à quadra de 

competição. Nesta sala há mesas de curativos, estocagens gerais, uma área de 

hidroterapia, escritório de instrutores, espaço para os instrutores auxiliares, uma sala 

de exame físico e um depósito de suprimentos. Em geral, esse é um ótimo exemplo de 

uma grande e organizada sala de fisioterapia, e mostra a importância desse espaço 

num centro atlético universitário. 

Figura 69: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da sala de fisioterapia) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 
Figura 70: sala de fisioterapia. 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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 A academia é, na verdade, o primeiro espaço visível após a recepção do 

edifício. Ela é organizada em dois pisos com várias máquinas de cardio, sendo segundo 

pavimento destinado à pessoas com limitações físicas (Figura 71, Figura 72, e Figura 73). 

 As grandes aberturas de vidro nesta porção do edifício (Figura 73) 

proporciona à academia um grande uso da iluminação natural, diminuindo o uso de 

recursos artificiais, solução que também será aplicada não somente à academia do 

ginásio da UFRN, mas à todas as salas que possibilitem esse recurso. 

 
Figura 71: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da academia) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 
Figura 72: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização da academia) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 
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Figura 73: academia do Gerald Ratner 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
 Neste centro há duas quadras (Figura 74), uma que funciona como um ginásio 

aberto, onde todos os alunos podem jogar basquete, vôlei, futsal e tênis - localizado ao 

lado da academia no pavimento térreo – e a quadra principal de competições (Figura 

75). Esta abriga práticas e jogos para basquete, vôlei e lutas, e tem uma enorme área de 

arquibancada para mais de 1.500 espectadores. Essa quadra possui seu próprio 

depósito onde são armazenados todos os materiais utilizados na quadra. 

Figura 74: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização das quadras) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 
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Figura 75: quadras do Gerald Ratner 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
Junto à quadra de competição há uma sala de conferências, bastante utilizada 

para conferências de competições e reuniões entre equipes. Ao lado desse espaço há 

uma sala de vídeo, onde os treinadores podem mostrar vídeos de jogos e se reunir com 

seus atletas (Figura 76). Esse tipo de sala também será incluído no ginásio da UFRN. 

Figura 76: planta baixa do pavimento térreo do Gerald Ratner (localização da sala de conferência e da 
sala de vídeo) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 

No segundo pavimento há uma sala multiuso (Figura 77 e Figura 78) onde são 

ministradas diferentes aulas de dança. Este ambiente possui uma passagem para um 

pátio com uma excelente vista para o campo de beisebol, e onde também acontecem 

reuniões entre treinadores e seus atletas. 
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Figura 77: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização da sala multiuso e depósito) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 

Figura 78: sala multiuso 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
Um espaço bastante original do centro atlético Gerald Ratner é a área de cardio, 

configurada em uma área circular com 32 máquinas, como bicicletas, esteiras e 

elipticals (Figura 79 e Figura 80). Desta área é possível a visualização do primeiro 

cômodo do edifício: a área de tributo e recepção. 
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Figura 79: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização área de cardio) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 
Figura 80: área de cardio. 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
A área de administração também está localizada no segundo pavimento (Figura 

81), em uma área privada com um escritório para cada treinador, gerente, e diretor do 

centro. Nesta área há também uma sala de conferências para reuniões, e uma área 

comum (Figura 82), com copa e uma área de cópia/impressora. Neste espaço também 

está localizado a caixa de correspondências dos funcionários. 
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Figura 81: planta baixa do segundo pavimento do Gerald Ratner (localização da administração) 

 
Fonte: Administração do Gerald Ratner (modificado pela autora). 

 
Figura 82: área comum da administração do edifício 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
O Gerald Ratner Athletics Center é um ótimo exemplo de instalação esportiva 

universitária, visto que é recente e bem planejada. No entanto, como todo edifício, 

possui suas falhas, mas que foram igualmente importantes na análise de um centro 

esportivo para que seja possível propor um projeto que atenda às necessidades desse 

tipo de edifício. 

4.2 Referências formais 

Como a intervenção também possui um caráter estético, de forma a valorizar 

mais a forma do edifício que acabou por ser executado de uma forma distinta da qual 

foi projetado, mostrou-se necessária a busca por referencias formais para o ginásio. 

Além disso, foi importante aliar essa estética à soluções de conforto de forma a 

beneficiar o desempenho térmico do edifício. 
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A maior parte da busca por referências formais limitou-se a opções de cobogós 

e brises, além da união de diferentes elementos em uma mesma fachada. O Centre 

George Pompidou em Paris entra nesse contexto como uma forte referência na 

composição de uma estrutura de destaque ao edifício, elemento que se pretende 

acrescentar ao ginásio da UFRN. 

Aqui estão apresentados apenas as principais referências do projeto. 

Figura 83: Hospital M’Boi Mirim, em São Paulo 

 
Fonte: http://www.arcomodular.com.br/ 

 
Figura 84: Hotel Qing Shui Wan Spa Di Shenyang, China 

 
Fonte: solusiproperti.com 
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Figura 85: Centre George Pompidou em Paris 

 
Fonte: http://parisporpaulopereira.com 

Figura 86: Polícia rodoviária federal, em Brasília/DF 

 
Fonte: http://www.sulmetais.com.br 

 
Figura 87: Colombia 325, em São Paulo 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br 
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5. CONDICIONANTES PROJETUAIS 

A intervenção a ser realizada no Ginásio I, como em todo projeto, demandou o 

levantamento de alguns fatores que condicionam o seu desenvolvimento. Esses fatores 

são: a estrutura do atual do edifício, as legislações vigentes para esse projeto, aspectos 

de conforto térmico. Além disso, foram somadas algumas informações sobre 

funcionalidade em instalações esportivas que serão consideradas para o 

desenvolvimento do projeto em questão. 

5.1 Estrutura do edifício 

 Como anteriormente delimitado, o projeto que se deseja desenvolver neste 

trabalho trata-se de uma intervenção em um edifício existente.  

Nessa perspectiva, a estrutura atual do Ginásio I da UFRN se configura como a 

mais importante condicionante do projeto. Assim, é obtendo conhecimento dessa 

estrutura que será definido o que será intervido e o que será mantido no edifício. Esse 

recorte foi estabelecido de acordo com o foco da intervenção que, por sua vez, é 

voltado a funcionalidade, conforto e estética, e, levou-se ainda em consideração, a 

avaliação pós-ocupação como base desse processo. 

 Dessa forma, partindo da evidente necessidade de redistribuição, os ambientes 

internos do edifício foram os primeiros a serem delimitados como condicionantes do 

projeto uma vez que serão, provavelmente, modificados. 

 Não obstante, a envoltória do edifício também necessitará de mudanças 

voltadas para a permissão da entrada de ventilação e garantia da proteção do mesmo 

contra a insolação, visto que é ela que atualmente condiciona o conforto térmico do 

edifício - fator considerado insatisfatório pela avaliação pós-ocupação. Essa insatisfação 

pode ser explicada pelo fato de que, na arquitetura moderna – era arquitetônica do 

qual o edifício pertence -, havia pouca preocupação com o conforto térmico nos 

edifícios, como já explanado no capítulo “Referencial Teórico” desse trabalho.  

Tendo conhecimento das principais frações que sofrerão intervenções no 

edifício, foi possível indicar quais seriam tomadas como condicionantes para o projeto.  
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Assim, a estrutura de pilares, vigas e cobertura (treliças, apoios e telhados) 

foram definidas como parte do edifício que não sofrerão mudanças. Além disso, os 

acessos do edifício também serão mantidos, assim como serão reativados aqueles que 

permanecem fechados atualmente. Já o estacionamento, esse será, em sua maior 

parte, mantido, sofrendo apenas pequenas mudanças com o objetivo de abrir uma 

maior quantidade de vagas. 

Dessa maneira, esses serão os elementos que se configuram como as principais 

condicionantes para o projeto de intervenção. 

5.2 Condicionantes legais 

 Para a realização desse projeto também foi indispensável a verificação das bases 

legais que regem o espaço no qual o edifício em questão esta inserido. Para a 

realização do projeto também foi necessário verificar as bases legais que regem o 

espaço onde está inserido o edifício em questão. São elas: Plano Diretor do Campus 

Universitário Central (2007), Código de Obras e Edificações do município de Natal 

(2004), a Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050) e as Instruções Técnicas do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo – visto ser uma legislação mais atualizada que a do 

estado do Rio Grande do Norte quanto a essas instruções. 

5.2.1 Plano Diretor do Campus Universitário Central 

A principal legislação que abarca não só as edificações do Campus da UFRN, mas 

todo o conjunto urbano pertencente ao mesmo, é o Plano Diretor do Campus 

Universitário Central (Resolução nº 028,2007-CONSAD, de 08 de novembro de 2007) 

 

Art. 2º. O PD Campus é subordinado às determinações estabelecidas 
pelo Plano Diretor do Município de Natal, Rio Grande do Norte. 
 

 Segundo o Plano Diretor, o Ginásio I da UFRN está inserido na Zona 05 pelo seu 

macrozoneamento (Figura 88), e no Centro de Ciências da Saúde, segundo o seu 

zoneamento territorial (Figura 89). 
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Figura 88: Macrozoneamento do Campus Central 

 
Fonte: Plano Diretor do Campus Central (2007). 

 
Figura 89: Zoneamento territorial do Campus Central 

 
Fonte: Plano Diretor do Campus Central (2007). 

 
 Seguindo o macrozoneamento do Campus (Tabela 2), o Plano Diretor apresenta 

uma tabela contendo os índices urbanísticos para cada zona. 
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Tabela 2: índices urbanísticos 

 
Fonte: Plano Diretor do Campus Central (2007). 

 
 Outro aspecto importante de ser observado é a definição de gabarito para a 

área onde está inserido o Ginásio I, definido pelo seguinte zoneamento: 

Figura 90: definição de gabarito 

 
Fonte: Plano Diretor do Campus Central (2007). 

 
Segundo esse mapa o Ginásio está inserido em uma área onde só são permitidas 

edificações de 1 (um) pavimento. Diante disso conclui-se que não só a edificação não 

está de acordo com o Plano Direto - por ser mais antiga que o mesmo mas também por 

conter mais de 1 pavimento – as intervenções realizadas no mesmo não podem o 

acrescentar pavimentos;  
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Nesse sentido, no presente trabalho será proposta a expansão de pavimentos 

que não sejam o térreo (adição de espaços com piso, teto e parede). 

O Plano Diretor do Campus também delimita os recuos mínimos obrigatórios 

para as edificações (Tabela 3) de acordo com a via em que estão inseridas. Esses dados 

servirão para conferir se os recuos existentes estão de acordo com essa legislação, 

bem como para condicionar os novos recuos propostos. 

Tabela 3: recuos mínimos obrigatórios 

 
Fonte: Plano Diretor do Campus Central (2007). 

 

5.2.2 Código de Obras e Edificações do Município de Natal 

 Aqui serão expostas as principais especificações determinadas pelo Código de 

Obras e Edificações do Município de Natal, através da Lei Complementar nº 055, de 27 

de Janeiro de 2004. 

- Estacionamentos 

Sobre estacionamentos, a Lei Complementar nº 055 define: 

 

“Art. 108. Todo projeto deve prever áreas destinadas ao 
estacionamento ou à guarda de veículos, cobertas ou não, e, nos casos 
de edificações destinadas ao uso comercial ou industrial, além das 
áreas de estacionamento deve destinar áreas para carga e descarga, 
nos termos desta Lei.” 
 
 

 A Lei ainda determina o cálculo para a quantidade de vagas de estacionamento 

definida a partir do uso da edificação e do tipo de via na qual o seu lote está inserido.  

Assim, estando o ginásio localizado em um cruzamento de uma via coletora e 

uma via local, têm-se que o mesmo necessita de uma vaga de estacionamento a cada 

50 metros quadrados construídos, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 4: definição do número de vagas por uso da edificação 

 
Fonte: Código de Obras e Edificações do Município Natal, 2004. 

 
É importante ressaltar a existência de outras atividades, como a de ensino (aulas 

do Departamento de Educação Física e grupos de pesquisa) e administração da Divisão 

de Atividades Desportivas, realizadas no ginásio que, segundo a Tabela 4, também 

solicitariam 1 vaga a cada 50 metros quadrados construídos para o primeiro uso, e 01 

vaga a cada 45 metros quadrados construídos para o segundo uso, sendo esses 

considerados como empreendimentos de faculdade pública e de prestação de serviço 

geral, segundo a mesma tabela. 

Sobre o dimensionamento dessas vagas a Lei define: 

 

Art. 110. A área de estacionamento ou guarda de veículos é parte 
essencial do projeto a ser aprovado pelo órgão municipal de 
licenciamento e controle (...). 
 § 7º. Podem ser admitidas dimensões mínimas de dois metros e 
quarenta centímetros (2,40m) de largura e quatro metros e cinquenta 
centímetros (4,50m) de comprimento para a vaga de estacionamento 
(...). 
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- Calçadas 

Ao dispor sobre as calçadas, a Lei Complementar nº 055 define que é 

indispensável que todas tenham largura de, no mínimo, um metro e vinte centímetros. 

 

- Insolação, iluminação e ventilação 

 No que diz respeito à insolação, iluminação e ventilação a Lei dispõe acerca da 

necessidade da observância desses três aspectos em todos os projetos para que os 

atenda de forma satisfatória. 

 Sobre as aberturas, a Lei define: 

 

Art. 150. A superfície da abertura voltada para o exterior, destinada à 
insolação iluminação e ventilação, não pode ser inferior a um sexto 
(1/6) da área do compartimento, quando se tratar de ambientes de uso 
prolongado. 
Parágrafo único. A área definida no caput é de um oitavo (1/8), quando 
se tratar de ambientes de uso transitório. 

 

5.2.3 NBR 9050 (2015) 

 O presente projeto demandou a verificação da Norma Brasileira de 

Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, para a 

averiguação da aplicação dessa norma na edificação existente objetivando ajustar 

aqueles elementos que não estão de acordo, e acrescentar os elementos que forem 

necessários. 

Aqui serão expostas as principais exigências da NBR 9050 utilizadas no projeto. 

- Parâmetros antropométricos 

- Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, 

ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não. 

 - Área de circulação e manobra: 

 Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas 

 Noventa centímetros para uma pessoa em cadeira de rodas; 

 Um metro e vinte centímetros a um metro e cinquenta centímetros para 

um pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas;  
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 Um metro e cinquenta centímetros a um metro e oitenta centímetros 

para duas pessoas em cadeiras de rodas. 

Largura para transposição de obstáculos isolados: A largura mínima 

necessária para a transposição de obstáculo isolado com extensão de no 

máximo 0,40 m deve ser de 0,80 m. Quando o obstáculo isolado tiver uma 

extensão acima de 0,40 m, a largura mínima deve ser de 0,90 m. 

As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem 

deslocamento são: 

 Para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m; 

 Para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m; 

 Para rotação de 360° = círculo com diâmetro de 1,50 m. 

- Acessos e circulação 

 - Rampas:  

 Inclinação até 8,33%, sendo que, se essa inclinação for entre 6,25 e 8,33%, 

é recomendado criar áreas de descanso; 

 Largura mínima de um metro e vinte centímetros. 

- Corredores: 

 0,90m de largura para corredores de uso comum com extensão até 

4,00m; 

 1,20 m de largura para corredores de uso comum com extensão até 

10,00m; e 1,50m para corredores com extensão superior a 10,00m; 

 1,50m de largura para corredores de uso público; 

 Maior que 1,50m de largura para grandes fluxos de pessoas. 

- Portas: As portas devem ter vão livre mínimo de 0,80m e altura de 2,10m; 

- Vagas de estacionamento 

- A vaga acessível deve contar com um espaço adicional de circulação com no 

mínimo 1,20m de largura, quando afastada da faixa de travessia de pedestres. 

Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de 

estacionamento paralelo ou perpendicular ao meio fio. 
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- Deverá ser destinado 2% das vagas de estacionamento para pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 5% das vagas para cidadãos com 

idade igual ou superior a 60 anos. 

- Sanitários, banheiros e vestiários 

- Localização: Recomenda-se que a distância máxima a ser percorrida de 

qualquer ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível seja de até 50 

m; 

- quantificação e características: 

 Recomenda-se, para locais de prática esportiva, terapêutica e demais 

usos, que os vestiários acessíveis excedentes sejam instalados nos 

banheiros coletivos, ou seja, que as peças acessíveis, como chuveiros, 

bacias sanitárias, lavatórios e bancos, estejam integrados aos demais; 

 Quantidade: Um por pavimento, onde houver ou onde a legislação 

obrigar a ter sanitários (edificação pública existente) 

 

5.2.4 Instrução Técnica nº 12/2015, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Estado de São 

Paulo 

 Para a adequação as normas do Corpo de Bombeiros foi considerada a Instrução 

Técnica nº 12/2015, do Estado de São Paulo, uma vez que a mesma se apresenta mais 

adequada para a dinâmica da atualidade em relação à norma vigente para o Estado do 

Rio Grande do Norte, estando essa última em fase de atualização. 

A Instrução Técnica nº 12/2015 de São Paulo define requisitos de segurança 

contra incêndio para centros esportivos e de exibição, onde se encaixa o Ginásio I da 

UFRN. Esses requisitos foram levados em consideração para a adequação dos 

elementos existentes e aqueles que se pretende acrescentar no ginásio.  

A seguir serão expostas as determinações mais importantes aplicadas a esse 

projeto. 

- Área de acomodação do público 
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 Em todos os setores devem ter saídas suficientes, em função da 

população existente, sendo exigidas, no mínimo, duas alternativas de 

saída, em lados distintos. Recomenda-se que cada setor tenha lotação 

máxima de 10.000 pessoas 

 A altura e largura dos patamares (degraus) das arquibancadas (ver Figura 

7), para público sentado (cadeiras individuais ou assentos numerados 

direto na arquibancada, quando permitido), devem possuir as seguintes 

dimensões:  

- Altura máxima de 0,57m;  

- Largura mínima de 0,80m. Para maior conforto do usuário, recomenda-

se mínimo de 0,85m. Para edificações existentes, admite-se que os 

degraus das arquibancadas tenham largura mínima de 0,75m. 

 Os assentos devem ter encosto mínimo de 0,30m de altura e 

espaçamento mínimo de 0,40 m para circulação nas filas, entre a 

projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em 

frente (ou guarda-corpo). Para edificações existentes admite-se este 

espaçamento com 0,35m. 

- Saídas (normais e de emergência) 

 As saídas devem possuir, no mínimo, 1,20m de largura. Para edificações 

existentes se aceita 1,10m; 

 As portas e passagens nas circulações devem ter altura mínima de 2,20m 

para edificações novas e de 2,00m para as existentes; 

 As saídas devem ser dimensionadas em função da população de cada 

setor considerado, sendo que deve haver, no mínimo, duas opções 

(alternativas) de fuga, em lados distintos, em cada setor; 

 Saídas verticais: 

- Terem largura mínima de 1,20m. As escadas, quando possuírem largura 

superior a 2,40m, devem ser subdivididas, por meio de corrimãos em 

canais com largura mínima de 1,20m e máxima de 1,80m; 
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- O lanço máximo, entre 02 patamares de escada ou rampa, consecutivos, 

não deve ultrapassar 3,20 m de altura; 

- A altura dos espelhos dos degraus (h) deve situar-se entre 0,15 m e 0,18 

m, ou seja, 0,15 m ≤ h ≤ 0,18 m, com tolerância de 0,005 m (0,5 cm); e a 

largura mínima das pisadas (b): 0,27 m; 

- As inclinações das rampas não devem exceder a 10%; 

- Devem ser previstos espaços adequados para portadores de 

necessidades especiais, atendendo aos critérios descritos nas normas 

técnicas pertinentes. 

- Dimensionamento das saídas 

- Distâncias máximas a serem percorridas: As distâncias máximas de 

percurso para o espectador, partindo de seu assento ou posição, tendo 

em vista o tempo máximo de saída da área de acomodação e o risco à 

vida humana, são: 

 60 m para se alcançar um local de segurança ou de relativa 

segurança; 

 30 m até o patamar de entrada do “vomitório” mais próximo. 

Para edificações existentes, aceita-se até 40 m. 

 

5.2 Condicionantes de conforto térmico 

 Objetivando garantir o conforto térmico dos usuários do Ginário I da UFRN, se 

tornou indispensável a realização de uma análise voltada para a isolação e ventilação 

natural do local. 

 Para a verificação de como a insolação atua nas fachadas, utilizou-se do 

software Sun Surveyor, que apresenta a trajetória solar no local onde o edifício está 

inserido. Nesse caso, foram aplicadas as datas 21 de janeiro (meio do verão) e 21 de 

julho (meio do inverno). 
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Figura 91: trajetória solar no Ginásio I nas estações verão e inverno, respectivamente 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do software Sun Surveyor. 

 

Verificou-se que, no verão, as fachadas mais prejudicadas são as sudeste 

(nascente) e oeste (poente). Já no inverno, as fachadas leste/nordeste (nascente) e 

noroeste (poente) são as mais afetadas pela intensa insolação.  

Nas referidas fachadas será necessário utilizar de soluções que visem a proteção 

das aberturas existentes, de forma a não prejudicar o conforto térmico dentro desses 

ambientes. 

 No que diz respeito à ventilação natural foi constatado que essa se mostrou 

predominantemente sudeste (com variações entre sul e leste durante o ano). Assim, o 

uso de elementos vazados, como os supracitados, será de extrema importância para as 

fachadas voltadas para essa direção, utilizando-se ainda de aberturas dos lados 

opostos para permitir uma ventilação cruzada no edifício. 
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Figura 92: rosa dos ventos de Natal-RN 

 
Fonte: material didático do curso da R3E, elaborado pela Estação do INPE-CRN. 

Figura 93: ilustração da ventilação predominante no Ginásio I em planta baixa 

 
Fonte: produção pessoal. 

 

Figura 94: ilustração da ventilação predominante no Ginásio I em três dimensões 

 
Fonte: Google Maps (modificado pela autora). 
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 Levando ainda em consideração essas condicionantes, foram realizados estudos 

e análises mais aprofundadas - levando em consideração as soluções de proteção 

adotadas no projeto contra a insolação e as soluções adotadas para a utilização da 

ventilação natural - com o auxílio dos programas Solar Tool (Autodesk Ecotect) e 

Autodesk Flow Design. 

6.4 Condicionantes Funcionais - Necessidades básicas em um projeto de instalação 
esportiva 

Como já exposto nesse trabalho, instalações esportivas possuem diversas 

especificidades que merecem e necessitam ser estudadas por aqueles que pretendem 

construir ou intervir em espaços dessa natureza.  

Contudo, antes de aprofundar em maiores detalhes - como o dimensionamento 

de alguns ambientes que já são pré-definidos e também necessitam seu amplo 

entendimento -, algumas considerações são igualmente importantes para se realizar 

um projeto de uma instalação esportiva.  

Aqui serão abordadas as questões básicas que não são discutidas nas normas 

destinadas a esse tipo de espaço.  

A circulação dentro e fora do edifício é de extremo valor em qualquer que seja o 

projeto a ser realizado. Em se tratando de uma instalação esportiva universitária, 

aspectos como: a relação do mesmo com residências estudantis, demais edifícios 

acadêmicos, e com a comunidade, fornecerão a base de informação para serem 

previstas as melhores entradas e saídas.  

Não obstante, ao tratar do interior, o propósito maior para ter uma boa 

circulação é baseado, principalmente, em minimizar congestionamento de pessoas nos 

corredores, escadas e espaços internos em geral (FLYNN,1985).  

A relação entre os espaços também é um fator importante na análise da 

circulação do edifício. É essencial haver uma separação palpável entre as áreas 

destinadas aos espectadores, usuários/atletas, e aos funcionários. Um exemplo claro 

disso é a entrada para a arquibancada do edifício: ela deve ser feita diretamente de fora 

do mesmo, ou de um hall ou corredor que não haja cruzamento com as demais áreas 
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do edifício. Nessa ótica, áreas como banheiros e vestiários devem ter um acesso 

independente ao de espaços como a quadra principal (FLYNN, 1985).  

Os corredores e halls, por sua vez, devem seguir as normas destinadas a esses 

elementos. Dessarte, por se tratar de uma instalação que recebe uma grande 

quantidade de pessoas, esses espaços devem ser maximizados a fim de evitar 

problemas de congestionamento, ou seja, todos os corredores devem ser direcionados 

à uma saída ou a um hall que possua uma saída do edifício.  

Ao se tratar do ginásio entende-se que a sua entrada deve possuir um hall cuja 

área será determinada pela capacidade da arquibancada, necessitando, também, de um 

acesso direto à banheiros para atender o público (FLYNN, 1985). 

Questões como iluminação e acústica devem ter uma atenção especial. Existem 

normas que definem as necessidades para espaços esportivos, porém, na maioria das 

vezes, essas são negligenciadas, resultando em áreas nas quais as atividades não são 

realizadas com um bom aproveitamento em decorrência de problemas de barulho e 

luz.  

Assim, é imprescindível que áreas que possuem maior incidência de sons 

possuam tratamentos acústicos para que não haja uma perturbação nos demais 

ambientes. Já quanto a iluminação artificial e natural, essas devem ser consideradas 

individualmente para cada ambiente do edifício, pois para cada atividade desenvolvida 

há uma necessidade específica de iluminação. 

Outrossim, como a iluminação e a acústica, o estudo de controle de clima 

interno é de extrema importância. Deve, então, ser destinado um cuidado especial às 

áreas que não possuem condicionamento artificial, propondo soluções para que seja 

aproveitada a ventilação natural uma vez que em áreas destinadas às práticas 

esportivas, esse fator é bastante determinante no desempenho dos atletas. 

Assim, essas são algumas das principais considerações que devem ser feitas, e 

analisadas com sua devida importância, quando tratamos de uma instalação esportiva. 

No caso da intervenção em uma instalação existente é imprescindível que haja um 

diagnóstico do desempenho dos aspectos supracitados. Dessa forma, o projeto de 



 

107 | P á g i n a  
 

reforma contará com informações importantes no que diz respeitos e às suas reais 

necessidades quanto aos itens analisados. 

6. A INTERVENÇÃO 

6.1 Desenvolvimento da proposta 

6.1.1 Programa de necessidades 

Para o desenvolvimento do programa de necessidades, foi necessário levar em 

consideração, primeiramente, o programa existente no ginásio (os espaços existentes 

no mesmo). No entanto, as informações mais importantes para que isso fosse possível 

foram retiradas da APO (Avaliação Pós Ocupação), que indicou a necessidade de novos 

espaços para a prática de atividades que já existem no ginásio, e a necessidade de 

espaços para atividades que ainda não são desenvolvidas no mesmo. Dessa forma, o 

programa de necessidades final incluiu: 

Quadro 1: programa de necessidades geral da intervenção 

PROGRAMA DE NECESSIDADES FINAL 

SETOR AMBIENTE EXISTENTE? 
QUANTIDADE 

ORIGINAL 

QUANTIDADE 

FINAL 

ESPAÇOS DE 

ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Quadra poliesportiva Sim 01 03 

Sala de dança Sim 02 04 

Sala de lutas Sim 01 04 

Sala multiuso Sim 01 02 

Sala de ginástica Sim 01 00 

Sala de xadrez Sim 01 01 

Sala de musculação Sim 01 01 

Pista de corrida Não 00 01 

ESPAÇOS APOIO 

ÀS ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Sala de fisioterapia + 

apoio médico 
Não 00 01 

Sala de vídeo Não 00 01 

Depósito de 

materiais esportivos 
Sim 01 02 
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ADMINISTRAÇÃO 

Secretaria Sim 01 01 

Sala de diretoria e 

vice-diretoria do DAD 
Sim 01 01 

Sala de infraestrutura 

do DAD 
Sim 01 01 

Sala de reuniões para 

a administração 
Não 00 01 

Salas para os 

técnicos das equipes 
Não 00 04 

Sala de reuniões para 

os técnicos das 

equipes 

Não 00 01 

Salas para os 

professores dos 

projetos praticados 

no ginásio 

Não 00 05 

SALAS DE APOIO 

AO DEF 

Salas de pesquisa 

DEF 
Sim 05 03 

Centro acadêmico 

DEF 
Sim 01 01 

OUTROS 

Almoxarifado Sim 01 01 

Vestiários + BWC’s Sim 02 
08 (04 femininos 

e 04 masculinos) 

Vestiários para 

atletas (sem 

banheiro) 

Não 00 02 

BWC’s Sim 09 
17 (sendo 07 

adaptados) 

DML Sim 01 02 

Copa Não 00 01 

Alojamento Não 00 01 

Fonte: elaborado pela autora 
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Sobre esses espaços, é importante ressaltar algumas observações: 

 A sala multiuso e a sala de ginástica são utilizadas hoje para atividades de dança 

e luta. Sendo assim, a quantidade das salas para essas finalidades foi 

aumentada. As duas salas multiuso acrescentadas serão acopladas à sala de 

musculação, para atividades diversas (pilates, spinning, etc.); 

 A sala de apoio médico existe na configuração atual do edifício, porém a de 

fisioterapia não. Essas duas atividades serão desenvolvidas num mesmo espaço; 

 03 (três) das 05 (cinco) salas de pesquisa do DEF se encontram desativadas, por 

isso optou-se por apenas 03 (três) no programa de necessidades final. 

Tendo em vista a falta de espaço no ginásio para a adição dos novos ambientes 

propostos, tornou-se necessária a expansão do mesmo. Dessa forma, a intervenção 

ultrapassou os limites do edifício e, por isso, será proposta a adição de um anexo ao 

mesmo. No ginásio, foram locados os espaços voltados para as atividades 

desenvolvidas na quadra poliesportiva, enquanto que no anexo foram localizadas as 

atividades de dança, lutas, administração e as salas de apoio ao DEF. Sendo assim, o 

programa ficou distribuído da seguinte forma: 

Quadro 2: programa de necessidades para o Ginásio I da UFRN 

GINÁSIO I 

SETOR ESPAÇO QUANTIDADE 

ESPAÇOS DE 

ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Quadra poliesportiva 01 

Sala de musculação 01 

Salas multiuso 02 

Pista de corrida 01 

ESPAÇOS APOIO 

ÀS ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Sala de fisioterapia + apoio médico 01 

Sala de vídeo 01 

Depósito de materiais esportivos 02 

ADMINISTRAÇÃO Salas para técnicos das equipes 04 
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Sala de reuniões 01 

OUTROS 

Vestiários + BWC’s 
04 (02 femininos e 02 

masculinos) 

Vestiários para atletas (sem BWC) 02 

BWC’s 

09 (03 femininos, 03 

masculinos e 04 

adaptados) 

DML 01 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 3: programa de necessidades para o anexo 

ANEXO 

SETOR ESPAÇO QUANTIDADE 

ESPAÇOS DE 

ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Salas de lutas 04 

Salas de dança 04 

Sala de xadrez 01 

ADMINISTRAÇÃO 

Sala diretoria e vice-diretoria 01 

Sala infraestrutura 01 

Salas para os professores de projetos 05 

Sala de reuniões 01 

SALAS DE APOIO 

AO DEF 

Salas de pesquisa DEF 03 

Sala Centro Acadêmico DEF 01 

OUTROS 

Almoxarifado 01 

Vestiários + BWC’s 04 

BWC’s 
08 (02 femininos, 02 

masculinos e 04 adaptados) 

Copa 01 

DML 01 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 4: programa de necessidade para outros espaços 

OUTROS ESPAÇOS 

ESPAÇO QUANTIDADE ONDE SERÁ LOCADO 

Quadras poliesportivas 02 
Espaços vazios dentro do 

complexo esportivo da UFRN 

Alojamento 01 

Já é previsto a locação desse 

espaço no edifício do Ginásio II 

da UFRN 

Fonte: elaborado pela autora 

6.1.2 Pré-dimensionamento 

 Para o desenvolvimento do pré-dimensionamento do programa de 

necessidades da intervenção, foi utilizado como base um estudo realizado sobre 

centros atléticos universitários desenvolvido pela autora desse trabalho (Apêndice A). 

Tal estudo foi baseado em pesquisas na internet e em livros sobre as necessidades 

gerais de cada espaço e estudos de referência diretos e indiretos, chegando às áreas 

mínimas para cada tipo de espaço (Quadro 1). Para os espaços que não constavam 

nesse estudo, foram feitas novas pesquisas que foram baseadas, principalmente, nos 

livros “Novos espaços para esporte e lazer” e “Planning Facilities for Athletics, Physical 

Education, and Recreation”. 

Quadro 5: pré-dimensionamento para o programa de necessidades da intervenção 

PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

SETOR AMBIENTE 
ÁREA 

MÍNIMA 
Comentários 

ESPAÇOS DE 

ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Quadra poliesportiva 800m² 
Considerando as dimensões de uma quadra de 

handebol de 40x20m (a maior dentre os 
esportes desenvolvidos na quadra 

poliesportiva) 

Sala de dança 60m² Considerando uma sala para 10 alunos 
(aproximadamente 6m² para cada aluno) 

Sala de lutas 40m² Considerando uma sala para 10 alunos 
(aproximadamente 4m² por aluno) 

Sala multiuso Livre - 
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Sala de xadrez Livre - 

Sala de musculação 106m² 

Considerando 10 esteiras (2m² para cada), 08 
bicicletas (1m² cada), 08 elípticos (1,6m² cada), 
03 stairclimber (1,2m² cada), área para pesos 

livres (78m²), área de alongamento (10 pessoas 
alongando ao mesmo tempo, 2m² por pessoa), 

área para um supervisor (8m²).2 

Pista de corrida Livre - 

APOIO ÀS 

ATIVIDADES 

ESPORTIVAS 

Sala de fisioterapia + 
apoio médico 

77,5m² 

Considerando 10 macas (2,1m² por maca), área 
dos fisioterapeutas (11,5m²), depósito de 

materiais (7,5m²), máquinas de atividades de 
cardio (10,25m² considerando 5 máquinas entre 

esteiras e bicicletas), equipamentos em geral 
(9,3m²), e a circulação necessária no ambiente 

(30% do total da área) 

Sala de vídeo 19,5m² Considerando 15 pessoas (1m² por pessoa) mais 
30% da área total para circulação 

Depósito de materiais 
esportivos 

60m² - 

ADMINISTRAÇÃO 

Secretaria 11,5m² - 

Sala de diretoria e vice-
diretoria do DAD 

24m² Considerando 12m² por funcionário (área de 
mesa, cadeira, e armários) 

Sala de infraestrutura do 
DAD 

12m² Considerando 12m² por pessoa 

Sala de reuniões para a 
administração 

28m² - 

Salas para os técnicos 
das equipes 

16m² 
Considerando 8m² para cada técnico, e dois 
técnicos por sala (equipe feminina e equipe 

masculina) 

Sala de reuniões para os 
técnicos das equipes 

15m² - 

Salas para os professores 
dos projetos realizados 

no ginásio 

8m² - 

SALAS DE APOIO 

AO DEF 
Salas de pesquisa DEF Livre 

Considerou-se uma área média de 25m² para 
cada sala por não ter conhecimento sobre os 
tipos de equipamentos necessários para cada 
tipo de pesquisa. Seria necessário um estudo 
mais aprofundado que, no caso, não cabe a 

esse trabalho. 

                                                           
2 As áreas consideradas para os equipamentos da sala de musculação (esteira, bicicleta, elíptico e stairclimber) 

levaram em consideração a área do próprio equipamento, mais 40% dessa área como espaço de circulação ao 

redor dessas máquinas. 
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Centro acadêmico DEF Livre - 

OUTROS 

Almoxarifado 10m² - 

Vestiários + BWC’s 

A área foi 
subdividida, por 

serem 04 
vestiários no 

total 

Considerando 1,8m² por pessoa para troca de 
roupa, mais as áreas de sanitários e chuveiros 

Vestiários para atletas 
(sem banheiro) 

25,2m² 
Considerando a quantidade de atletas de uma 

equipe de handebol (14), por ser o maior 
número de pessoas dentre as modalidades 

esportivas praticadas no ginásio 

BWC’s 

13m² para 
banheiros 

públicos e 2,6m² 
para banheiros 

adaptados 

- 

DML 12m² - 

Copa 7m² - 

Fonte: elaborado pela autora com base nos estudos realizados 

6.1.3 Fluxogramas 

Os fluxogramas a seguir, assim como o pré-dimensionamento, foram baseados 

no estudo desenvolvido pela autora sobre centros atléticos universitários, e nos livros 

“Novos espaços para esporte e lazer” e “Planning Facilities for Athletics, Physical 

Education and Recreation”. Neles foram estabelecidas as relações entre os ambientes 

dos edifícios, determinando, ainda, qual o grau de proximidade que essa relação 

ocorre. 

Primeiramente foi realizado um fluxograma para o edifício do Ginásio I, e, 

posteriormente para o anexo, especificando ainda as relações entre os espaços de 

administração desse edifício. 
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Figura 95: fluxograma para o ginásio

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 96: fluxograma para o anexo 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 97: fluxograma para a área de administração no anexo 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

6.1.4 Zoneamentos 

O zoneamento dos edifícios foi realizado baseado no programa de necessidades 

de cada um deles. Como já foi definido nesse programa, os edifícios foram zoneados de 

acordo com a Figura 98. 

Figura 98: zoneamento da intervenção 

 
Fonte: Google Maps (modificado pela autora) 

6.1.4.1 Ginásio 

Para o ginásio, foi primeiramente definida uma área que teria um acesso 

exclusivo para os atletas das equipes que praticam seus esportes no mesmo. Nessa, 

seria locada a área de apoio à essas equipes – vestiários exclusivos, sala de vídeo, 

fisioterapia e salas dos técnicos das equipes.  
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O acesso a essa porção do edifício seria feito por uma entrada exclusiva (no caso 

a que, hoje, é tida como principal) que permitiria que os atletas que forem competir no 

ginásio não utilizassem a mesma entrada dos espectadores, para então se dirigirem à 

essa porção do edifício. Nesta parte será locado também o setor de serviço (DML). 

Na porção oposta ao edifício serão locadas as salas de atividades esportivas de 

uso geral (sala de musculação e salas multiuso). 

Nas duas extremidades do ginásio serão locados vestiários e banheiros de forma 

a atender tanto o setor de atletas/funcionários, quanto os usuários em geral e 

espectadores. 

Figura 99: zoneamento interno do ginásio (pavimento térreo) 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Não foi necessário o zoneamento nos demais pavimentos porque esses não 

sofreram mudanças além do acréscimo de uma pista de corrida externa, no segundo 

nível do edifício. 
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6.1.4.2 Anexo 

Para o anexo, o principal zoneamento foi o vertical, sendo necessário definir em 

qual pavimento iria ficar cada tipo de atividade.  

Sendo o edifício preestabelecido como de 04 (quatro) pavimentos (máximo 

permitido pelo Plano Diretor da UFRN para o local no qual se pretende inserir o 

edifício), o seu programa de necessidades foi dividido em 04 (quatro) partes: setor de 

dança, setor de lutas, administração do DAD, e área de apoio ao DEF. Neste último 

também será acrescida a sala de xadrez.  

Para esse zoneamento foram definidos os seguintes pontos: 

 A importância de um acesso direto do exterior do ginásio para a administração 

do DAD, visto que esse edifício é administrado por esse setor; 

 A importância de locar os pavimentos de salas de dança e de lutas de forma 

consecutiva, e ainda relativa importância de um acesso fácil do ginásio para 

esses pavimentos, visto que são voltados para atividades esportivas; 

 A dispensável relação entre o ginásio e o setor de apoio ao DEF; 

 O fato de o edifício ser escalonado, devido ao terreno em que está inserido, que 

define uma diferença nas dimensões dos pavimentos. 

Sendo assim, ficou estabelecido o seguinte zoneamento: 

Figura 100: zoneamento vertical do anexo 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Para cada pavimento, o zoneamento foi realizado em volta da circulação vertical e 

das áreas molhadas que foram locadas na mesma posição em todos os pavimentos. 

Figura 101: zoneamento do pavimento térreo do anexo 

 ‘  
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 102: zoneamento do primeiro pavimento do anexo (administração do DAD)

  
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 103: zoneamento do segundo pavimento do anexo (salas de lutas) 

  
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 104: zoneamento do terceiro pavimento do anexo (salas de danças) 

  
Fonte: elaborado pela autora 

 

6.2. A PROPOSTA FINAL 

Aqui será exposto o resultado do projeto de intervenção para o ginásio, seu anexo 

e o espaço em que estão inseridos. 
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6.2.1 Ginásio 

6.2.1.1 Principais intervenções 

Para o detalhamento do Ginásio I da UFRN, é necessário que sejam explanadas as 

principais intervenções sofridas pelo mesmo. São elas: 

 Retirada do pavimento intermediário 

Uma das primeiras mudanças realizadas para a intervenção foi a retirada do 

pavimento intermediário do ginásio (Figura 105), onde atualmente se encontram a sala 

da diretoria do DAD, salas de pesquisa e a sala do centro acadêmico do DEF. Essa 

retirada auxiliará na entrada de ventilação que cruza pelas arquibancadas vazadas em 

direção ao centro do edifício. 

Esses ambientes que compunham esse pavimento foram deslocados para o anexo, 

como já explanado. 

Figura 105: indicação do pavimento intermediário do ginásio 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 
 Reorganização das paredes internas no térreo 

Uma das mais importantes mudanças no edifício foi a redistribuição das paredes 

internas do mesmo, de forma a dispor os novos ambientes propostos de forma mais 

coerente e satisfatória. 

 Acréscimo de circulação no térreo 

De forma a ampliar os ambientes internos do ginásio, e retirar a circulação que 

cruza a quadra, foi acrescentado uma circulação externa ao edifício existente, que 

permite a ligação entre as extremidades do mesmo. 
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Figura 106: circulação adicionada ao pavimento térreo do ginásio 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 
 Retirada das paredes externas 

Como já explanado, uma das principais premissas para esse projeto foi o conforto 

térmico dentro do edifício. As paredes externas e os cobogós existentes, que não 

permitem uma boa entrada da ventilação natural, foram retiradas, e essa envoltória do 

ginásio foi reformada, inserindo grandes aberturas protegidas por brises móveis. Mais 

à frente, no espaço dedicado às soluções adotadas para o conforto térmico dos 

edifícios, serão explanados os tipos de brises utilizados e o seu resultado final. 

 Estrutura do brise e onde se sustenta 

Para a sustentação dos brises, que foram locados à uma distância de 

aproximadamente 80cm das paredes externas do ginásio, foi necessário acrescentar 

uma espécie de marquise, que irá funcionar como um elemento para a fixação dessas 

peças. 

Essa marquise será feita de EPS revestido com argamassa de cimento e areia. Além 

disso, ela terá uma inclinação de 5% para permitir o escoamento das águas pluviais. 
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Figura 107: corte esquemático da marquise para fixação das peças verticais dos brises 

 
Fonte: croqui elaborado pela autora 

 
 As escadas 

Uma das principais mudanças na volumetria do edifício foi a substituição das 

escadarias externas. 

Pela necessidade de reformas para atender às normas de proteção contra incêndio 

do Corpo de Bombeiros, como a adição de patamares, foi decidido substituí-las por 

completo, propondo uma nova estrutura de acesso. 

Além disso, como se pretendia ativar os acessos do térreo que ficam localizados 

abaixo dessas escadas, impondo-as como os acessos principais do edifício, essa 

substituição se tornou importante de forma a propor uma intervenção que marcasse 

essas entradas de forma mais incisiva. 
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Figura 108: escada externa atual de acesso 

 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com 

 
 A pista externa 

Atualmente muitos usuários do ginásio utilizam o patamar intermediário da 

arquibancada e a sua continuação no segundo pavimento como um espaço de corrida. 

Por esse motivo, foi proposta uma pista externa ao edifício, que teria esse único 

propósito, liberando a área de circulação da arquibancada (ver imagens da volumetria 

final).  

Foram utilizadas, ainda, diversas inclinações para essa pista, propondo um novo 

estilo de corrida e, ao mesmo tempo, fazendo-a se destacar como um importante 

elemento da estética do ginásio. 

A pista seria de estrutura metálica, revestida em concreto e com piso sintético 

específico para pistas de corrida. 

A sua sustentação será feita por treliças de alumínio em balanço parafusada em 

uma placa metálica, que será chumbada nos pilares do ginásio. Além disso, será 

necessária a adição de vigas (03) metálicas em toda a extensão dessa estrutura. 

 Arquibancadas 

As mudanças propostas nas arquibancadas foram voltadas para os acessos de 

ambientes à quadra e vice-versa. Nesse caso, para um acesso rápido e fácil da porção 

destinada aos atletas e funcionários (porção Leste do edifício), foi proposto uma 

espécie de “rasgo” na arquibancada, permitindo esse acesso direto à quadra sem que 

as pessoas precisem subir e descer escadas, como é feito hoje. 
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Na extremidade Oeste, a arquibancada também foi aberta, em seu eixo, onde foi 

locada uma escada para o acesso dos espectadores aos vestiários/banheiros. 

Figura 109: localização das aberturas nas arquibancadas (edifício atual e novo projeto, respectivamente) 

  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 
 Acessibilidade 

Algumas intervenções foram realizadas de forma a permitir que usuários de 

cadeiras de rodas pudessem assistir aos jogos assim como utilizar todos os espaços do 

edifício. Sendo assim, nas arquibancadas das duas extremidades foi retirado o primeiro 

patamar, de forma que houvesse espaço suficiente para que esses espectadores 

pudessem locar as suas cadeiras de rodas e assistirem aos jogos. 

Para acessar essa porção, foi necessário locar rampas de acesso em cada 

extremidade da arquibancada, além de reformar as existentes. Além disso, foram 

acrescentados corrimãos em todas as rampas de acesso, de acordo com a NBR 9050. 
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Figura 110:localização do espaço da arquibancada destinado aos usuários de cadeiras de rodas 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 

6.2.1.2 Acessos 

 Para o ginásio, os acessos existentes foram mantidos. Como já anteriormente 

citado, o único acesso frequentemente ativado no edifício é o Leste (1), voltado para o 

estacionamento ao lado do mesmo. Os acessos Sul e Norte (no pavimento térreo e 

segundo nível pelas escadas externas), atualmente se mantém fechados, sendo 

abertos apenas quando há grandes eventos no ginásio. 

 Na intervenção que aqui está sendo proposta, serão reativadas as entradas Sul e 

Norte, configurando-as como as de principal acesso para os usuários em geral e os 

espectadores (Figura 111). A Sul seria a mais utilizada por ser a mais visível e acessível. 

Os acessos pelo segundo nível também permanecerão como entradas, sendo 

acessadas por escadas localizadas no novo volume proposto . 

 A entrada Leste será utilizada como acesso exclusivo aos atletas das equipes da 

UFRN e daquelas que eventualmente competirão no ginásio. Além disso, os 

funcionários (zeladores, administração do DAD, técnicos das equipes e professores das 

pesquisas realizadas no edifício) também poderão utilizar essa entrada. 

 O acesso à pista externa localizada no segundo nível do edifício é realizado pela 

entrada Norte do edifício (Figura 112). 
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 Já se tratando de saídas de emergência, essas foram locadas nas extremidades 

do edifício, ao fim das circulações adicionadas ao pavimento térreo, sendo os acessos 

Norte e Sul também utilizados como saídas de emergência (Figura 111). 

Figura 111: indicação de acessos e saídas de emergência (pavimento térreo) 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 
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Figura 112: acesso à pista de corrida (segundo pavimento) 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 

6.2.1.3 Soluções funcionais e relações sócio espaciais 

 Para a disposição dos ambientes presentes no programa de necessidades para o 

ginásio, foram considerados os estudos de fluxograma e zoneamento, levando em 

consideração tanto as suas relações entre si quanto os seus acessos. 

 Como já explanado no zoneamento, na porção Leste do edifício foram locados 

os ambientes de acesso exclusivo dos atletas das equipes, dos técnicos, e dos 

funcionários (zeladores). Tendo o seu acesso pela entrada Leste, todos os ambientes 

encontram-se dispostos de forma a facilitar o seu percurso até eles.  

 Ao entrar por esse acesso, ao lado esquerdo foram locadas as salas para 

técnicos das equipes, sendo uma para cada modalidade (considerando dois técnicos 

por modalidade), e ainda uma sala de reuniões voltada para encontros entre eles ou 

até mesmo com seus superiores (vice-diretor e diretor do DAD). 

 Ao lado direito, encontra-se a sala de fisioterapia e apoio médico, local no qual 

os atletas recebem tratamentos antes e após os jogos, ou até mesmo durante, em caso 

de lesões. Ao lado desse ambiente encontra-se a sala de vídeo, onde os técnicos 
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podem mostrar filmes e vídeos aos seus atletas ou mesmo reuni-los antes das 

competições. 

 É importante ressaltar que esses ambientes necessitaram ser locados próximos 

aos vestiários dos atletas, por serem frequentemente usados simultaneamente por 

esses usuários. 

Os vestiários das equipes, espaços de uso temporário (apenas nos dias de 

jogos), são os ambientes onde são armazenados os equipamentos dos atletas que irão 

jogar na quadra poliesportiva e onde os técnicos podem se reunir com sua equipe antes 

e após os jogos. Esses espaços foram estrategicamente posicionados para haver tanto 

um fácil acesso pela entrada do edifício, quanto – e principalmente - um fácil acesso à 

quadra. 

A sala de materiais de limpeza (DML), está locado próximo a esses ambientes, 

para um acesso exclusivo dos zeladores do edifício. 

Na porção Oeste do ginásio foram locados os ambientes de acesso geral dos 

usuários (a sala de musculação e as salas multiuso, sendo essas últimas locadas de 

forma consecutiva, uma no térreo e outra no pavimento intermediário). A entrada do 

edifício para alcançar esses ambientes seria feita pelos acessos Sul e Norte. 

 Com relação aos vestiários gerais, onde há aparelhos sanitários, chuveiros e 

áreas de troca de roupa, foi necessário locá-los nas duas porções do edifício, por serem 

ambientes utilizados tanto pelos atletas quanto pelos usuários da sala de musculação e 

salas multiuso. Sendo assim, de forma a facilitar o acesso a esses ambientes, foram 

dispostos um vestiário feminino e um masculino em cada extremidade do ginásio.  

 Com a mesma preocupação de acesso, foram locados banheiros nas duas 

extremidades do edifício (Leste e Oeste) para uso geral e, principalmente, dos 

espectadores. Considerando que os vestiários gerais também são utilizados como 

banheiros, foram locados apenas dois banheiros extras nas duas extremidades do 

edifício (um masculino e um feminino), além dos banheiros adaptados.  
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Figura 113: indicação dos percursos dos espectadores aos banheiros 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 

 

 Os depósitos de materiais esportivos foram locados de forma a ficarem 

próximos tanto à quadra como à sala de musculação e salas multiuso. 

 Por fim, os banheiros locados nas extremidades do segundo pavimento do 

ginásio (02 femininos e 02 masculinos) não sofreram mudanças, e serão utilizados 

principalmente pelos espectadores que estiverem nos níveis mais altos da 

arquibancada e pelos usuários da pista de corrida. 

6.2.1.4 Evolução da forma 

 Por se tratar de um edifício existente, no qual foi mantida praticamente toda a 

sua estrutura original, a proposta formal para o Ginásio I foi realizada após a resolução 

das plantas baixas do edifício. 

 A primeira intervenção que modificou a sua forma foi a expansão do pavimento 

térreo para abrigar a nova circulação do edifício. 
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 Posteriormente, foi proposta a ideia de uma pista externa ao edifício. 

Inicialmente esse espaço de corrida estaria apenas nas extremidades Norte e Sul do 

edifício, e seriam planas (sem inclinações). 

 Nessa proposta, as escadas externas permaneceriam com sua configuração 

existente, sofrendo mudanças apenas para estarem de acordo com as normas contra 

incêndio (Figura 114). 

Figura 114: primeira proposta volumétrica para o ginásio 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Posteriormente, o volume no pavimento térreo se expandiu para os lados das 

escadas externas, de forma a funcionarem como as entradas do edifício. A pista, que 

seria apenas nas extremidades Sul e Norte do edifício, passou a envolver toda a 

extensão do ginásio, ainda de forma plana. Também foram realizadas mudanças na 

envoltória do edifício, que passaram a ter brises verticais e peles de vidro. Essa nova 

proposta foi apresentada na pré-banca do trabalho final de graduação (Figura 115). 
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Figura 115: proposta volumétrica para o ginásio apresentada na pré-banca 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Posteriormente à pré-banca, através de conversas com o arquiteto João 

Maurício, responsável pelo projeto original do edifício, tomou-se conhecimento, como 

já exposto no capítulo 3 desse trabalho, que o projeto do arquiteto não foi executado. 

A proposta era de uma estrutura suspensa, segundo a Figura 116. 

Figura 116: ilustração do projeto original para o ginásio 

 
Fonte: MIRANDA, 2017 

 
 Tendo conhecimento disso, iniciou-se uma busca por ideias que remetessem ao 

projeto original do arquiteto, de forma a propor uma diferença de volumes para o 

edifício. Além disso, o volume acrescentado ao lado das escadas foi retirado, incluindo, 

nessa nova proposta, uma espécie de “rasgo” nessas escadas para funcionar como 

entrada do edifício (Figura 118). 
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 Outra ideia nesse novo desenho, foi a utilização de elementos horizontais nas 

fachadas de forma a diminuir o impacto visual ocasionado pela verticalidade do edifício, 

como foi sugeridos pelos componentes da pré-banca. 

Figura 117: proposta de uma estrutura suspensa para o ginásio 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 118: segunda proposta para uma estrutura suspensa no ginásio 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Após análises, foi verificado que essas propostas não seriam viáveis, diante da 

estrutura de pilares existente no ginásio e a sua arquibancada, que também 

impossibilitava essa ideia. 

 Sabendo disso, foram propostos novos desenhos que remetessem ao projeto 

do arquiteto. 
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Figura 119: propostas para o ginásio 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Logo a concepção de uma estrutura suspensa foi descartada, e focou-se na 

intenção de propor elementos horizontais nas fachadas e de transformar a pista em um 

elemento de destaque do edifício, que passou a ter inclinações. Além disso, iniciaram-

se ideias de reestruturação das escadas externas, de forma a retirar a sua imponência 

no edifício. 

Figura 120: proposta da pista com inclinações e de uma nova estruturação das escadas externas 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Por fim, chegou-se a solução formal final, que diferenciou-se da proposta 

anterior pelo volume acrescentado nas entradas do edifício, onde foram locadas as 

escadas. Desse modo, utilizando apenas de uma nova envoltória para o ginásio, a 

forma final proporcionou uma nova estética ao edifício, retirando o seu impacto visual 

e, ao mesmo tempo, chamando a atenção de quem se aproxima. 



 

133 | P á g i n a  
 

Figura 121: solução formal final para o ginásio 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

6.2.2 Anexo 

6.2.2.1 O terreno 

 Tendo a definição da localização do novo edifício em relação ao ginásio, foi 

necessário observar como se apresentava o terreno no qual ele seria inserido. Foi 

identificado, então, a presença de um grande talude. Por esse motivo, a primeira 

decisão para o edifício do anexo foi o seu escalonamento, tirando partido dessa grande 

diferença de nível do terreno. 
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Figura 122: curvas de nível originais do terreno 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 No entanto, para dispor de uma maior área para abrigar o pavimento térreo 

deste edifício, foi necessária uma pequena movimentação de terra, de forma a 

“afastar” esse talude em direção ao ginásio. 

Figura 123: curvas de nível originais e após a movimentação de terra 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 124: curvas de nível após a movimentação de terra 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 125: ilustração de corte no terreno após a movimentação de terra (através da inserção das curvas 

de nível no programa Sketchup) 

 
Fonte: elaborado pela autora 

6.2.2.2 Acessos 

 Como já exposto, foi necessário dispor de um fácil acesso entre o ginásio e o 

anexo, principalmente quando se trata do pavimento de administração do DAD. Dessa 

forma, a entrada principal do edifício foi locada voltado diretamente para o ginásio. 

Essa entrada dispõe de duas opções de acesso: uma para o segundo pavimento 

(administração do DAD) através de uma escada, e uma para o terceiro pavimento (salas 

de lutas) através de uma passarela. 
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 Todos os pavimentos são interligados por circulação vertical (escadas e 

plataforma elevatória). 

 No pavimento térreo, onde encontram-se as salas de apoio ao DEF e a sala de 

xadrez, foi adicionada uma entrada ao edifício, no nível mais baixo do terreno, 

possibilitando uma segunda opção de acesso e, ao mesmo tempo, permitindo uma 

independência desse pavimento dos demais, visto que foi definida como dispensável a 

sua relação com o edifício do Ginásio I. 

6.2.2.3 Soluções funcionais e relações sócio espaciais 

 As plantas baixas do edifício anexo foram definidas da mesma forma que as do 

ginásio. Após o zoneamento e a definição do fluxograma de cada pavimento para esse 

edifício, foi realizada a disposição dos ambientes de cada um desses níveis. 

 No térreo, por ser um pavimento com área pequena (15x18m, 

aproximadamente), todos os ambientes são próximos uns aos outros. As salas de apoio 

ao DEF (salas de pesquisa e centro acadêmico) foram locados entre o eixo e a 

extremidade Leste desse piso. Os banheiros estão locados no centro do pavimento, 

permitindo um fácil acesso para todos os ambientes. 

 A sala de xadrez foi locada neste pavimento pela necessidade de um ambiente 

mais calmo, distante das salas voltadas para atividades físicas. Essa encontra-se 

próximo à circulação vertical do edifício, pela qual é possível acessar os outros 

pavimentos. 

 No segundo pavimento, como já citado, foram alocadas as sala de apoio 

administrativo do DAD. É possível acessar esse pavimento diretamente da parte 

externa entre o ginásio e o anexo, através de uma escada. Logo na entrada está locada 

uma recepção de forma a fornecer um certo controle da entrada desse setor. 

 Os banheiros deste pavimento, assim como no térreo, estão locados no centro 

do pavimento. A sala de reuniões, também locada no centro, permite um fácil acesso 

por todos os funcionários que trabalham nesse setor. Logo ao lado encontra-se a sala 

da diretoria e vice-diretoria. A parte de apoio ao setor (copa, almoxarifado e DML), foi 

locada na extremidade Leste superior do piso.  
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 As demais salas (infraestrutura e salas dos professores dos projetos) foram 

distribuídas uniformemente no pavimento. 

 O terceiro pavimento, de dimensões iguais às do segundo, foi destinado às salas 

de lutas. Os vestiários e banheiro adaptado foram locados no centro, assim como os 

banheiros dos demais pavimentos. Já as salas para a prática de lutas foram locadas em 

volta desses ambientes. Dessa mesma forma foram destruídas as salas de dança no 

quarto pavimento, mesmo que este tenha dimensões superiores aos demais (fato 

rebatido apenas no aumento das áreas das salas). 

6.2.2.4 Sistema estrutural 

 O sistema estrutural utilizado para o edifício foi o de pilares e vigas metálicas de 

seção “I” modulados de acordo com o pavimento térreo. A utilização desse sistema 

possibilita maiores vãos, e, pela necessidade de grandes espaços para as salas de dança 

e luta sem a interrupção por pilares, esta mostrou ser a melhor opção para o edifício.  

Pela presença de balanços, foi necessário propor uma estrutura que permitisse 

que esses fossem viáveis sem a adição de uma estrutura aparente. Nesse caso, foram 

utilizados perfis metálicos (os mesmos utilizados para as vigas e pilares) em 

contraventamento nos pavimentos acima do térreo, funcionando como um estrutura 

estaida que sustentaria esses grandes balanços. 

Figura 126: esquematização da estrutura metálica do anexo 

 
Fonte: acervo pessoal 
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 A cobertura utilizada no anexo foi a telha de fibrocimento com inclinação de 

10%. 

6.2.2.5 Reservatório de água 

 Sendo o anexo um edifício novo proposto para a UFRN, foi necessário prever 

um reservatório de água para atender as necessidades impostas pelos usos existentes 

no prédio. 

 Para o cálculo desse reservatório, foi necessário considerar cada tipo de uso e a 

quantidade de pessoas que utilizam o edifício para aquela finalidade.  

 De acordo com a tabela proposta por Creder (1995), os usos considerados para 

o anexo foram escritórios para a porção voltada para administração, escola-externatos 

para o pavimento onde se encontra o apoio ao DEF, e escolas-internatos para os 

pavimentos voltados para a prática de danças e lutas (pela existência de vestiários com 

chuveiros). 

 Sendo assim, a seguinte tabela foi utilizada como base para o cálculo da 

quantidade de litros de água necessários no reservatório: 

Tabela 5: consumo de água baseado no uso do edifício 

 

Fonte: CREDER, 1995 (modificado pela autora) 
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 Sabendo que esses consumos são calculados por pessoa, foi necessário 

estabelecer a quantidade de pessoas por uso.  

 Para o setor administrativo foram considerados: 05 (cinco) professores, 01 (um) 

diretor, 01 (um) vice-diretor, 01 (um) engenheiro de infraestrutura e mais 05 (cinco) 

pessoas compondo a sala de reuniões. Sendo assim, sabendo que o consumo para 

escritórios é de 50 (cinquenta) litros por pessoa, o consumo total para 01 (um) dia é de 

650 (seiscentos e cinquenta) litros de água (13 pessoas x 50 litros). 

 Para o uso de escola-internato, no caso as salas de danças e lutas, a quantidade 

de pessoas já foi preestabelecido no pré-dimensionamento, o qual requisitava uma 

área média por pessoa que as utilizasse. Nesse caso, as salas de dança possuem 

capacidade para 14 (quatorze), 09 (nove), 16 (dezesseis) e 11 (onze) pessoas. Já as salas 

de lutas têm capacidade para 08 (oito), 15 (quinze), 09 (nove) e 25 (vinte e cinco) 

pessoas. Dessa forma, para o uso de escolas-internatos, foi considerado o consumo de 

16.050 litros (107 pessoas x 150 litros). 

 Para o setor de apoio ao DEF, considerado como escola-externato, foram 

previstas 05 (cinco) pessoas por sala de pesquisa (03 salas) e 08 (oito) pessoas para a 

sala de xadrez, resultando em 23 (vinte e três) pessoas. O consumo de água diário para 

esse setor resultou em 1.150 litros. 

 Dessa forma, considerando 15% a mais desse consumo para reserva técnica, e, 

ainda, dois dias de consumo (CREDER, 1995), o reservatório necessitaria uma 

capacidade de 41.055 (quarenta e um mil e cinquenta e cinco) litros. 

 Considerando que 60% dessa capacidade encontra-se no reservatório inferior, e 

40% no superior (CREDER,1995), foi necessário propor um volume acima do edifício, 

locado acima da escada enclausurada. O reservatório superior deveria suportar 16.422 

litros de água. 

6.2.2.6 Evolução da forma 

 Como já previamente exposto, a primeira decisão tomada para a volumetria do 

anexo foi o seu escalonamento, de forma a tirar proveito do grande talude no qual está 

inserido. Além disso, as formas dos edifícios existentes no campus da UFRN foram 
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levadas em consideração de modo a permitir que esse novo anexo fosse inserido em 

harmonia com seu entorno, sendo propostas apenas soluções de fachada para destacá-

lo na paisagem. 

Figura 127: ilustração das primeiras soluções formais para o edifício anexo 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Depois dos primeiros desenhos, foi visto como uma necessidade lançar mão de 

soluções que propusesse uma unidade estética entre o ginásio e o anexo. Dessa forma, 

optou-se pela utilização dos mesmos elementos de proteção nos dois edifícios. 

 Para a pré-banca, tomou-se partido dos elementos verticais utilizados no ginásio 

para proteção solar como elementos também para o edifício anexo, sendo, neste, 

dispostos de forma horizontal. 

Figura 128: volumetria apresentada para a pré-banca 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 Ainda na pré-banca, foi instruído que a unidade formal entre o ginásio e o anexo 

poderia ser ainda mais marcado, propondo, por exemplo, que a cobertura do segundo 

se conectasse com o primeiro, conforme a Figura 129. 
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Figura 129: proposta de união marcada entre os dois edifícios 

 
Fonte: NASCIMENTO, 2017 

Identificando que, ao aplicar esse tipo de solução para as volumetrias, os 

resultados obtidos não foram satisfatórios, retornou-se a ideia inicial de lançar mão dos 

mesmos elementos de fachada para propor essa unidade formal entre os edifícios. 

 
Figura 130: estudos de elementos para o edifício do anexo 

Fonte: elaborado pela autora 
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Por fim, chegou-se à solução final, na qual se utilizou um elemento tipo pórtico 

que “salta” em relação à cobertura e à fachada Leste, e, nessa última, foram 

acrescentados os mesmos cobogós utilizados na circulação térrea do ginásio, assim 

como foram utilizados os mesmos tipos de brises para as fachadas Norte e Sul do 

anexo. 

Figura 131: solução final do anexo 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

6.2.3 Análise de conforto térmico 

Tendo como base as informações fornecidas pelas condicionantes térmicas 

desse edifício, foi de relevante importância analisar de forma mais aprofundada como a 

ventilação e a insolação se comportam no ginásio e em seu anexo. Esse estudo tem 

como objetivo propor as mais satisfatórias soluções para garantir o maior 

aproveitamento da ventilação natural e uma maior proteção contra a insolação, sem 

que essa prejudique a entrada de iluminação e ventilação. 
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6.2.3.1 Ventilação 

 Para as análises de ventilação nos edifícios, foi utilizado o software Flow Design 

(Autodesk). Com ele foi possível retirar informações como as diferenças de pressão nas 

fachadas dos edifícios, fator que permite a circulação da ventilação nos mesmos. Esse 

estudo foi realizado nas orientações sudeste, leste e sul, por serem as origens da 

ventilação predominante. 

 No software foram inseridos os dois edifícios (ginásio e anexo) considerando o 

terreno no qual estão localizados. As edificações vizinhas não foram adicionadas por 

não serem consideradas barreiras para ventilação nos edifícios em questão, visto que o 

ginásio se encontra no nível mais alto do terreno e imediações, e a principal barreira 

para o anexo é o próprio ginásio, dependendo da orientação da ventilação analisada. Já 

o terreno foi inserido por apresentar uma grande diferença de nível entre as 

edificações. 

 Orientação sudeste 

 A análise da ventilação sudeste foi a mais importante para o trabalho, por se 

configurar a predominante na região.  

O estudo realizado com o auxílio do software já citado mostrou uma boa 

diferença de pressão nas fachadas opostas do edifícios (sul e norte) - de 84 a 123 Pa 

(pascal), aproximadamente - (Figura 132), indicando, por consequência, como se 

comportaria a circulação dos ventos nos mesmos, conforme a Figura 133. 

Considerando que a ventilação natural causada pela ação do vento ocorre 

quando há diferença de pressão do ar nas aberturas, foi possível concluir que essa se 

comporta de forma satisfatória para o ginásio e seu anexo. 

Figura 132: ilustração das diferenças de pressão nos edifícios com a ventilação de origem Sudeste (plano 
horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 
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Figura 133:ilustração das diferenças de pressão e fluxos dos ventos nos edifícios com a ventilação de 
origem Sudeste (plano horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 

 

Utilizando o plano vertical para a análise dos blocos separadamente, foi possível 

identificar, ainda, que a circulação dos ventos se dá pelo nível mais baixo do ginásio – 

onde há uma maior pressão - em direção a um nível mais elevado na fachada oposta do 

mesmo – onde há menor pressão (Figura 134). Com isso pode-se concluir que a 

ventilação atua de forma satisfatória para os seus usuários, que são capazes de 

perceber os efeitos em seu conforto térmico no interior do edifício. 

Figura 134: ilustração das diferenças de pressão no ginásio com a ventilação de origem Sudeste (plano 
vertical) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design. 

 
Em se tratando do anexo, esse mostrou também uma boa diferença de pressão 

entre a entrada e a saída dos ventos (Figura 135). No entanto, essa diferença acontece 

nos pavimentos superiores do edifício (ao que tudo indica, no 3º e 4º pavimento), 

indicando uma deficiência na ventilação nos níveis inferiores do mesmo, 

provavelmente ocasionado pelo grande talude no qual está inserido.  

 Como foi considerado, previamente a esse estudo, que os pavimentos mais 

favorecidos com a ventilação natural seriam os superiores (3º e 4º), nestes foram 
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locadas as salas para práticas de atividade física, lançando mão de grandes aberturas 

para permitir a permeabilidade dos ventos. 

Nos pavimentos menos favorecidos foi ainda mais necessário lançar mão de 

grandes aberturas e, em alguns casos, de condicionamento artificial nos ambientes 

locados nesses pavimentos (salas de administração, salas de pesquisa, sala de xadrez e 

sala do centro acadêmico do DEF). 

Figura 135: ilustração das diferenças de pressão no anexo com a ventilação de origem Sudeste (plano 
vertical) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design. 

 Orientação sul 

Considerando os ventos advindos do sul, esses se mostraram ainda mais 

favoráveis aos edifícios em questão, mostrando uma boa diferença de pressão entre as 

fachadas voltadas para sul e as voltadas para norte (Figura 136), e, ainda, uma boa 

distribuição da ventilação natural nos mesmos (Figura 137). 

Figura 136:ilustração das diferenças de pressão nos edifícios com a ventilação de origem Sul (plano 
horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 
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Figura 137: ilustração das diferenças de pressão e fluxo dos ventos nos edifícios com a ventilação de 
origem Sul (plano horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 

 

 Orientação leste 

Em relação aos ventos advindos da direção leste, a análise indicou uma 

insuficiência de circulação no nível mais baixo do ginásio, devido a ação do anexo como 

barreira (Figura 138). No entanto, ainda assim a análise revela uma diferença de pressão 

entre as fachadas Leste e Oeste que permite que essa circulação ocorra (Figura 139).  

Nos níveis superiores do edifício, o estudo mostra uma boa diferença de pressão 

que permite a circulação da ventilação em todo o edifício, principalmente na direção 

Leste-Sul (Figura 140). 

Já no anexo, a diferença de pressão de 39 para -27 Pa denuncia que a circulação 

de ventos também ocorre de forma satisfatória no mesmo. 

Figura 138: ilustração das diferenças de pressão e fluxo dos ventos nos edifícios com a ventilação de 
origem Leste (plano horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 
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Figura 139: ilustração das diferenças de pressão e fluxo dos ventos nos edifícios com a ventilação de 
origem Sul (plano horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 

 

Figura 140: ilustração das diferenças de pressão no ginásio (pavimetos superiores) com a ventilação de 
origem Sul (plano horizontal) 

 
Fonte: imagem do software Flow Design (modificado pela autora) 

 

6.2.3.1.1 Considerações finais sobre a ventilação 

De acordo com as análises realizadas, percebeu-se que as grandes aberturas 

adotadas no ginásio favorecerão de forma significativa a ventilação cruzada no interior 

do mesmo, principalmente nas fachadas sudeste, leste, noroeste e nordeste. No 

entanto, foi necessário prever soluções que não prejudicassem as fachadas nas quais 

há uma maior incidência solar, conforme o estudo que será exposto a seguir. 

As soluções utilizadas serão expostas ao final desse capítulo, levando em 

consideração o estudo de ventilação e de insolação nos edifícios. 

6.2.3.2 Insolação 

Tendo conhecimento da trajetória solar nos períodos de verão e inverno para o 

local onde estão inseridos os edifícios (Figura 141), apresentada no capítulo 6 
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“Condicionantes projetuais”, fez-se necessário o estudo das fachadas individualmente, 

observando quais delas são prejudicadas e em quais períodos essa incidência ocorre. 

Figura 141: trajetória solar no ginásio nos períodos de verão e inverno, respectivamente. 

 
Fonte: ilustração do software Sun Surveyor (modificado pela autora) 

 

 No ginásio, foi possível chegar às seguintes conclusões: 

Figura 142: indicação das fachadas do ginásio 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 Na fachada Oeste, a incidência ocorre durante todo o ano, mas somente 

no período da tarde; 

 Na fachada Leste, a incidência ocorre durante todo o ano, mas somente 

no período da manhã; 
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 Na fachada Norte-Noroeste e Norte-Nordeste, a incidência ocorre apenas 

em metade do ano, com mais intensidade à tarde e menos intensidade 

pela manhã; 

 Na fachada Sul-Sudeste e Sul-Sudoeste, a incidência também ocorre em 

metade do ano (meses opostos às fachadas Norte-Nordeste e Norte-

Noroeste), com mais intensidade pela manhã e menos intensidade à 

tarde. 

Já no anexo, foi possível concluir os seguintes pontos: 

Figura 143: indicação das fachadas do anexo 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 As fachadas Leste e Oeste se comportam da mesma forma que o ginásio; 

 Na fachada Sul, a incidência ocorre apenas em metade do ano, pela 

manhã e à tarde; 

 Na fachada Norte, a incidência também ocorre em metade do ano 

(meses opostos à fachada Sul), pela manhã e à tarde. 

Dentro desse contexto, pôde-se concluir a necessidade de lançar mão de 

soluções de proteção contra a insolação em todas as fachadas dos edifícios, com 

atenção especial nas fachadas Leste e Oeste dos dois edifícios, que são prejudicadas 

durante todo o ano. 

6.2.3.3 Soluções adotadas 

 Reunindo as informações obtidas através das análises da insolação e da 

ventilação natural incidentes nos edifícios, foi concluído sobre a necessidade da 

utilização de elementos que, ao mesmo tempo que protegem as aberturas contra a 

incidência solar, permitissem a entrada de ventilação, principalmente nas fachadas 

determinadas como mais importantes para esse propósito. 
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 Como já mencionado no capítulo 6 “Condicionantes projetuais”, será necessária 

a substituição da envoltória do edifício, uma vez que esta possui influência direta na 

permeabilidade da ventilação, fator considerado insuficiente pelos usuários do mesmo. 

 Para esse caso, a adoção de brises foi considerada a melhor alternativa, 

necessitando, apenas, definir o tipo a ser utilizado. 

 Levando em consideração a ideia de minimizar a imponência causada pela 

verticalidade do ginásio, foi optado pela utilização de brises horizontais, que, 

juntamente com o volume acrescentado ao térreo do edifício, e a pista externa 

proposta para o mesmo, contruibuem para a sensação de horizontalidade. Para o 

anexo serão utilizados os mesmos elementos de modo a criar uma unidade formal nos 

dois edifícios.  

 Tendo definido a disposição dos brises, foi concluído também que a melhor 

opção para os edifícios seria indicação de elementos móveis, de forma que esses 

pudessem ser rotacionados de acordo com a incidência solar em cada fachada. 

Sendo assim, o elemento escolhido foi o termobrise 150 da Hunter Douglas 

(Figura 144). Esse brise é bastante utilizado em fachadas de edificações, sendo essa 

instalação feita na horizontal ou vertical. A rigidez e possibilidade de grandes 

comprimentos das lâminas são permitidas pela utilização de poliuretano expandido 

injetado no interior dos painéis. A fixação do mesmo pode ser feito em alvenaria ou em 

uma estrutura metálica, sendo a união dos painéis feita por uma barra de acionamento, 

permitindo a movimentação das lâminas. Todos os elementos desse painel são 

resistentes a impacto e intempéries. (FABRICANTE, s.d.) (Anexo B). 
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Figura 144: termobrise 150 Hunter Douglas e cobogó de concreto, respectivamente. 

 
Fonte: http://www.hunterdouglas.com.br/.  

 
Para a circulação que foi acrescida ao pavimento térreo do ginásio e para o 

elemento externo da fachada Leste do anexo, foram utilizados cobogós do tipo Taco 

Chinês, da Cimentare (Figura 145), com a mesma finalidade dos brises, utilizando-se de 

um desenho que comporia essas fachadas. No anexo, esse elemento foi utilizado no 

elemento estético descolado do edifício. O cobogó, além de ser um elemento vazado 

que permite a entrada e saída da ventilação, minimiza a entrada da insolação nos 

edifícios, fornecendo, desta forma, um conforto térmico aos usuários. 

Figura 145: cobogó Taco Chinês (Cimentare) 

 
Fonte: Cimentare. Disponível em: http://cimentare.com.  
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6.2.3.4 Análise do funcionamento do elemento de proteção termobrise  

6.2.3.4.1 Ventilação 

 Os desenhos esquemáticos a seguir mostram como acontece a entrada e saída 

da ventilação nos edifícios, considerando a predominância dos ventos originados do 

Sudeste. 

Figura 146: fluxos dos ventos dentro do ginásio no nível do térreo, e no nível dos espectadores, 
respectivamente 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 147: perspectiva do ginásio com fluxos dos ventos 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 



 

153 | P á g i n a  
 

Figura 148: perspectiva do ginásio com fluxos dos ventos 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 149: perspectiva do ginásio com fluxos dos ventos, ilustrando a passagem de ventos pelos brises e 

pela arquibancada 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 150: fluxos dos ventos dentro do anexo no pavimento térreo e no 1º pavimento, respectivamente 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Figura 151: fluxos dos ventos dentro do anexo no pavimento 2º 3º pavimento, respectivamente 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

6.2.3.4.2 Insolação  

Com o auxílio do software Solar Tool, foram realizados estudos da eficiência do 

elemento principal de proteção solar, o termobrise, considerando-o rotacionado à 90º, 

que seria a abertura total do mesmo. Pela limitação do software, não foi possível 

realizar a análise aplicada ao cobogó escolhido. 

No software, foi inserida a localização geográfica da cidade de Natal (Latitude -

05º, e Longitude -35º) de forma a obter as trajetórias solares específicas da região. 

 Para cada um dos edifícios, foram inseridas as suas maiores aberturas e os brises 

com suas devidas dimensões. 

 Ginásio 

 Para a análise da eficiência do uso dos termobrises no ginásio, foram 

consideradas as 6 (seis) fachadas do mesmo, inserindo a maior abertura de cada uma 

delas e a disposição dos brises utilizados. 
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 Fachada Leste 

Figura 152: localização da fachada Leste no ginásio. 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 153: trajetória solar em relação à fachada Leste do ginásio (verão e inverno, respectivamente). 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 
Figura 154: máscara de sombras para a fachada Leste do ginásio. 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 

De acordo com o diagrama da máscara de sombras para a fachada Leste (Figura 

154) do ginásio, é possível concluir que os termobrises funcionam de forma satisfatória 

durante o ano todo para a mesma, sendo a incidência solar ocorrente apenas no 

período da manhã. No entanto, quando rotacionados à 90º (noventa graus) – forma na 
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qual eles foram inseridos na análise -, eles se configuram como barreiras para a entrada 

da iluminação natural. Dessa forma, quando a intenção é esse aproveitamento, seria 

necessário a rotação desses elementos para outra angulação. 

 

 Fachada Oeste 

Figura 155: localização da fachada Oeste no ginásio. 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 156: trajetória solar em relação à fachada Oeste do ginásio (verão e inverno, respectivamente). 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 
Figura 157: máscara de sombras para a fachada Oeste do ginásio. 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 

Em se tratando da fachada Oeste do edifício, a máscara de sombras (Figura 157) 

denuncia o mesmo problema da fachada Leste: um bom sombreamento durante o ano 
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todo (sendo a incidência ocorrente apenas no período da tarde), porém uma barreira 

para a entrada de iluminação natural. Assim como na fachada Leste, seria necessário a 

rotação dos brises para o aproveitamento da iluminação natural. 

 

 Fachada Norte-Nordeste e Norte-Noroeste 

Figura 158: localização da fachada Oeste no ginásio 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 159: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras na fachada Norte-Nordeste (inverno) 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 
Figura 160: localização da fachada Norte-Noroeste do ginásio 

 
Fonte: produção da autora 
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Figura 161: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Norte-Noroeste do ginásio 
(inverno) 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 

 Nas fachadas Norte-Nordeste e Norte-Noroeste, quando há a incidência solar, 

os termobrises mostram uma alta eficiência na proteção solar. No entanto, assim como 

as fachadas Leste e Oeste, necessitaria a sua rotação para o aproveitamento da 

iluminação natural. 

 Fachada Sul-Sudeste e Sul-Sudoeste 

Figura 162: localização da fachada Sul-Sudeste do ginásio 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 163:trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Sul-Sudeste do ginásio (verão) 

  

Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 
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Figura 164: localização da fachada Sul-Sudoeste do ginásio 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 165:trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Sul-Sudoeste do ginásio (verão) 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 

 

Assim como as fachadas Norte-Nordeste e Norte-Noroeste, as voltadas para Sul-

Sudeste (Figura 162) e Sul-Sudoeste (Figura 164), demonstram uma boa eficiência dos 

termobrises em proteger contra a incidência solar, porém também barram a iluminação 

natural, sendo necessária a sua rotação de forma a aproveitar esse recurso. 

 Anexo 

 Fachada Sul 

Figura 166: localização da fachada Sul do anexo 

 
Fonte: produção da autora 



 

160 | P á g i n a  
 

 
Figura 167: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Sul do anexo (verão) 

 

Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 
 

Para a fachada Sul do anexo (Figura 166), foi identificado que os brises 

apresentam uma alta eficiência como protetore solar. Além disso, essa proteção não se 

configura como barreira para a iluminação natural, permitindo o aproveitamento desse 

recurso de forma satisfatória. 

 Fachada Norte 

Figura 168: localização da fachada Norte do anexo 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 169: trajetória solar e diagrama de máscara de sombras da fachada Norte do anexo (inverno) 

  

Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 
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Na fachada Norte (Figura 168) demonstra, assim como a anteriormente 

analisada, um bom desempenho quanto à proteção solar e o aproveitamento da 

iluminação natural. 

 Fachada Leste e Oeste 

Figura 170: localização da fachada Leste do anexo 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 171: trajetória solar da fachada Leste do anexo (verão e inverno, respectivamente) 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 
Figura 172: diagrama de máscara de sombras da fachada Leste do anexo 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 
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Figura 173: localização da fachada Oeste do anexo 

 
Fonte: produção da autora 

 
Figura 174: trajetória solar da fachada Oeste do anexo (verão e inverno, respectivamente) 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 
Figura 175: diagrama de máscara de sombras da fachada Oeste do anexo 

 
Fonte: dados obtidos através do software Solar Tool. 

 
Nas fachadas Leste (Figura 170) e Oeste (Figura 173), que recebem incidência 

solar durante todo o ano – durante o período da manhã na fachada Leste e no período 

da tarde na fachada Oeste -, também foi identificada uma eficiente proteção solar. 

Porém, os diagramas de máscara de sombras denunciam que, com os brises 

rotacionados à 90º, não há um bom aproveitamento da iluminação natural difusa entre 
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os horários das 9 às 11:30 da manhã para a fachada Leste, e entre os horários de 11:30 às 

14 horas da tarde para a fachada Oeste, sendo necessário, nesses horários, rotacionar 

os brises para que haja um melhor aproveitamento desse recurso. 

6.2.3.4.3 Considerações finais sobre o funcionamento do elemento de proteção 

 De acordo com as análises realizadas, conclui-se que a adoção de brises como 

protetores solares se configurou como uma ótima solução para os edifícios em 

questão. No entanto, como foi possível observar nesses estudos, esses brises, 

rotacionados à 90º, se configuraram como uma barreira para a entrada de iluminação 

natural, principalmente no ginásio. Nesse contexto, a análise confirmou a necessidade 

da adoção de brises móveis, permitindo que a entrada de iluminação natural seja 

dosada de acordo com a necessidade dos usuários. 

6.2.4 Implantação 

 Como já exposto no zoneamento dos edifícios, o anexo foi inserido próximo ao 

ginásio, ao lado do estacionamento existente, de forma a proporcionar uma conexão 

entre eles. 

 O acesso aos edifícios são feitos, principalmente, pelo anel viário da UFRN, mais 

precisamente pela Avenida Capitão Mor Gouveia sentido Sul. No entanto, é possível 

acessá-los pelo sistema viário interno da UFRN, pela Rua da Saúde. Além disso, o 

edifício anexo é acessível também pela Rua do Esporte, dentro desse sistema viário. 

Figura 176: indicação dos acessos aos edifícios 

  
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 
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6.2.4.1 Estacionamento 

Como já explanado no capítulo 6 do trabalho, “Condicionantes Projetuais”, foi 

definido, a partir do Código de Obras e Edificações do Município de Natal, que a 

quantidade de vagas necessárias para os empreendimentos seria de 01 (uma) vaga para 

cada 50 (cinquenta) metros quadrados do ginásio, 01 (uma) vaga para cada 45 

(quarenta e cinco) metros quadrados do setor de administração e 01 vaga para cada 60 

(sessenta) metros quadrados do setor de aulas de lutas e danças e do setor de apoio ao 

DEF. 

Sendo assim, foi imposta a necessidade de 180 (cento e oitenta) vagas para os 

dois edifícios, sendo 04 (quatro) delas exclusivas para portadores de necessidades 

especiais, e 02 (duas) exclusivas para idosos. 

Para atender à demanda desses edifícios, o estacionamento existente entre eles 

prosseguirá com esse uso, sendo apenas reorganizado de forma a abrigar uma maior 

quantidade de vagas. Foi proposto, ainda, um novo espaço para guarda de veículos na 

porção noroeste do ginásio. 

 De forma a aumentar essa capacidade de veículos, foram acrescentadas 

algumas vagas também na porção Nordeste do anexo, que seriam destinadas aos 

usuários do nível do térreo do mesmo.  

 É importante ressaltar, ainda, a inclusão de duas vagas de estacionamento para 

ônibus de equipes que virão a competir no ginásio. 

 No entanto, mesmo com a adição desses novos estacionamentos, não foi 

possível atingir o número de vagas necessárias, problemática existente em todo o 

campus da UFRN, que carece de espaços para abrigar veículos. 
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Figura 177: localização dos estacionamentos 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura da UFRN (modificado pela autora) 
 

6.2.4.2 Áreas de apoio  

 De forma a promover o convívio não só dos usuários do edifício, mas de todos 

os que utilizam as dependências da UFRN, foi proposta uma área de convivência à 

frente do ginásio, em sua fachada Sul, contando com mesas, bancos, áreas gramadas, e 

uma lanchonete. 

Figura 178: relação entre edifícios na implantação 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS      

O trabalho e o projeto final apresentado buscou unir duas paixões pessoais: a 

arquitetura e o esporte. Tirando partido dos conhecimentos como arquiteta, foi 

possível, anteriormente a esse trabalho, identificar diversas problemáticas existentes 

no Ginásio I da UFRN. Ao mesmo tempo, os conhecimentos como atleta de basquete 

foram de extrema importância ao serem aplicados ao diagnóstico do edifício. A união 

dessas duas visões possibilitou propor soluções aos problemas encontrados da forma 

mais satisfatória possível, dentro das limitações da edificação. 

As dificuldades encontradas no decorrer desse trabalho foram inúmeras, como 

ocorre em todo projeto. Esse, em específico, mostrou a importância de um 

planejamento do projeto, e principalmente de um embasamento teórico e empírico 

quando se pretende intervir em um edifício existente.  

Além disso, foi de incontestável importância a oportunidade de conversa com o 

autor do projeto original do edifício, que somou importantes informações sobre o 

Ginásio e sua história, além de ter contribuído com novas ideias formais para o mesmo. 

Apesar de o Ginásio I possuir poucas características que o definem como de um 

determinado estilo arquitetônico – no caso, o modernismo -, o estudo sobre 

intervenção em edifícios modernos se mostrou com importante relevância em se 

tratando do diagnóstico do mesmo baseado nas características nas quais esses 

edifícios eram construídos na época da arquitetura moderna. O principal problema 

identificado com esse estudo aplicado ao edifício, por exemplo, foi a funcionalidade, 

com a característica de que a forma seguia a função, demonstrando que parte da 

dificuldade encontrada na reorganização dos espaços do Ginásio durante os anos se 

encontrava justamente na limitação da forma do edifício.  

Sabendo das barreiras encontradas quando se pretende intervir em um edifício 

modernista, o projeto final buscou soluções que se adequassem a essas limitações, 

conseguindo, dessa forma, atender os principais óbices apontados pelo estudo, 

dispondo de amplos espaços para a realização das atividades propostas pelo programa 



 

167 | P á g i n a  
 

de necessidades, atentando sempre para as condicionantes de conforto térmico do 

local onde o edifício está inserido. 

As limitações formais, por se tratar de uma estrutura existente, foram tidas 

como partido para o projeto. De maneira sutil e discreta, a proposta volumétrica final 

para o Ginásio I mostrou como é possível destacar um edifício positivamente, sem 

utilizar-se de soluções formais muito diferenciadas. Com esse mesmo propósito, a 

solução final para o edifício anexo lançou mão de formas simples, propondo uma 

conexão entre os edifícios por meio dos elementos estéticos adicionados às fachadas 

de ambos. 

Por fim, espera-se que o trabalho aqui apresentado contribua para difundir a 

importância do esporte na vida da sociedade, de modo a incentivar a construção e a 

requalificação de instalações esportivas. Além disso, espera-se que esse projeto 

contribua para futuros estudos sobre intervenções arquitetônicas, bem como para o 

incentivo à intervenção das existentes na UFRN, buscando oferecer espaços de 

qualidade para os alunos da universidade e comunidades vizinhas. 
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APÊNDICE A – Pré-dimensionamento para 

um centro atlético universitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Athletic Center Spreadsheet

ID Department Comments

A Administration Type NSF Staff # of Units Total NSF Staff # of Units Total NSF
Staff

A1 Director + assistant PO 230 2 1 0 2 1 230
A2 Athlete services WS 120 1 1 120 2 2 240 Includes space to meet with 2 people
A3 Faculty Athletic Representative PO 120 1 1 120 1 1 120 Includes space to meet with 2 people
A4 Director sports info + assistant

Director PO 100 1 1 100 1 1 100
Assistant WS 80 1 1 80 1 1 80

A5 Director intramural and recreation PO 120 1 1 120 2 1 120
A6 Coach + 1 assistant PO 140 6 3 420 6 3 420 90sf coach WS + 50sf assistant WS
A7 Coach + 2 assistants PO 190 9 3 570 9 3 570 90sf coach WS + 50sf assistant WS (each)
A8 Coach + 3 assistants PO 240 16 4 960 16 4 960 90sf coach WS + 50sf assistant WS (each)

Other areas
A9 Support area(Common) O

Kitchen O 150 0 1 150 0 1 150 Stove, microwave, refrigerator, sink, coffe maker.
Copy/fax/printer/mail area O 150 0 1 150 0 1 150

A10 Reception O 120 0 1 120 0 1 120 Receptionist desk 40sf + seats area 80sf
A11 Conference room CR 300 0 1 300 0 1 300
A12 Bathrooms CR 150 0 2 300 0 2 300 1 Female and 1 Male

Administration Total NSF 3510 3860
Adm. Circulation 1053 1158 Estimate at 30%
Adm. Total NOSF 4563 5018

B Reception - Main entry
B1 Front desk clerk O 80 1 1 80 2 2 160
B2 Main front lobby O 300 - 1 300 - 1 300 Open area with two couches
B3 General Bathrooms CR 150 0 2 300 0 2 300 1 female and 1 male

C Fitness Room CR
C1 Cardio Area

Treadmills 29.4 0 10 294 0 10 294 21sf per machine + 40% circulation for each machine (8.4sf)
Bikes 11.2 0 7 78.4 0 7 78.4 8sf per machine + 40% circulation for each machine (3.2sf)
Elipticals 22.9 0 6 137.4 0 6 137.4 17sf per machine + 40% circulation for each machine (5.9sf)
Stairclimber 18 0 2 36 0 2 36 12.9sf per machine + 40% circulation for each machine (5.1sf)

C2 Weight area (machines/free) 840 0 1 840 0 1 840 Diversified weight circuit and free weights
C3 Stretching area 172 0 1 172 0 1 172 8 people stretching at the same time, 21.5sf per person
C5 Supervisor desk 80 1 1 80 2 2 160

Fitness Room Total NSF 1637.8 1717.8
F.R. Circulation 390.36 406.36 Estimate at 20%
F.R. Total NOSF 2028.16 2124.16

D Competition court (Bball and Vball) O
D1 Court 4700 0 1 4700 0 1 4700 Basketball court size
D2 Bleachers 3 0 800 2400 0 800 2400 1.5sf per person + 1.5sf access to each

Program Criteria Program 2015 Program 2025



D3 Storage 800 0 1 800 0 1 800

Comp. court Total NSF 7900 7900
C.C. Circulation 3950 3950 Estimate at 50%
C.C. Total NOSF 11850 11850

E Multipurpose court O
E1 Court 4700 0 1 4700 0 1 4700 Auxiliary gym for indoor soccer, basketball, volleyball and badminton

Multipurpose court Total NSF 4700 4700
M. Court Circulation 1880 1880 Estimate at 40%
M. Court Total NOSF 6580 6580

F Pool area O
F1 Swimming Pool 3363 0 1 3363 0 1 3363 Semi-olympic size
F2 Bleachers 3 0 300 900 0 300 900 1.5sf per person + 1.5sf access to each
F3 Lifeguard station 100 0 1 100 0 1 100
F4 Storage 250 0 1 250 0 1 250

Pool area Total NSF 4613 4613
Pool area circulation 2767.8 2767.8 Estimate at 60%
Pool area Total NOSF 7380.8 7380.8

G Other activities spaces
G1 Multipurpose room CR 1200 0 1 1200 0 2 2400 Dancing, wrestling, gymnastics, yoga.
G2 Squash court CR 672 0 2 1344 0 2 1344

H Training room CR
H1 Taping/treatment tables area 22.4 0 7 156.8 0 9 201.6 Table 16sf + circulation needed around it 6.4sf (40%)
H2 Trainer office PO 120 1 1 120 2 1 120
H3 Storage area 80 0 1 80 0 2 160 Cabinets/tables to put the small equipment
H4 Cardio machines 22 0 3 66 0 4 88 machine footprint + circulation around it
H5 Other equipment 100 0 1 100 0 1 100

Training Room Total NSF 522.8 669.6
T.R. Circulation 156.84 200.88 Estimate at 30%
T.R. Total NOSF 679.64 870.48

I Women's General Locker Room CR
I1 Lockers 1.5 0 80 120 0 80 120 Locker footprint 18" x 12"
I2 Changing area 1200 0 1 1200 0 1 1200 80 people, 15sf per person
I3 Bathroom CR 120 0 1 120 0 1 120 3 stalls and 3 sinks
I4 Shower area CR 100 0 1 100 0 1 100 4 showers
I5 Laundry room CR 150 0 1 150 0 1 150

Women's General Locker Room Total NSF 1690 1690
W.G.L.R. Circulation 417 417 Estimate at 30%
W.G.L.R. Total NOSF 2107 2107

J Men's General Locker Room CR
J1 Lockers 1.5 0 60 90 0 60 90 Locker footprint 18" x 12"
J2 Changing area 900 0 1 900 0 1 900 60 people, 15sf per person
J3 Bathroom CR 120 0 1 120 0 1 120 3 urinals, 1 stall, 3 sinks



J4 Shower area CR 100 0 1 100 0 1 100 4 showers
J5 Laundry room CR 150 0 1 150 0 1 150

Men's General Locker Room Total NSF 1360 1360
M.G.L.R. Circulation 295.5 295.5 Estimate at 30%
M.G.L.R. Total NOSF 1655.5 1655.5

K IIT's women team locker room #1 CR Basketball or Volleyball, depending on their season period
K1 Lockers 1.5 0 20 30 0 20 30 Locker footprint 18" x 12"
K2 Changing area 300 0 1 300 0 1 300 20 people, 15sf per person

IIT Women L.R. #1 Total NSF 330 330
IIT Women L.R. #1 Circulation 82.5 82.5 Estimate at 25%
IIT Women L.R. #1 Total NOSF 412.5 412.5

L Other team's locker rooms CR Same calculation as the #1
L1 IIT's women team locker room #2 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Lacrosse or Cross Country, depending on their season period
L2 IIT's women team locker room #3 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Track and Field or Soccer, depending on their season period
L3 IIT's women team locker room #4 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Swimming and diving
L4 IIT's men team locker room #1 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Baseball or Basketball or Track and Field, depending on their season period
L5 IIT's men team locker room #2 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Cross Country or Soccer, depending on their season period
L6 IIT's men team locker room #3 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Swimming and diving
L7 Visitor team locker room (women) 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Basketball, Voleyball, Soccer or Lacrosse (sports that IIT hosts)
L8 Visitor team locker room (men) 412.5 0 1 412.5 0 1 412.5 Basketball or Soccer (sports that IIT hosts)

M Other support areas
M1 Ice room CR 150 0 1 150 0 1 150
M2 General storage CR 250 0 1 250 0 1 250
M3 Storage (cleaning) CR 120 0 1 120 0 1 120
M4 Trash area CR 80 0 1 80 0 1 80

Total Staff : 41 46
Total NSF 44380.6 46402.44
Circulation 13314.18 13920.73 (Estimate at 30% circulation)

Total NOSF 57695 60323

Legend:  PO:  Private office; WS - work station; CB - Cubicle; CR - closed room;  O - open area





 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Modelo do questionário aplicado 

aos usuários do Ginásio I 
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Este questionário faz parte da disciplina Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) e tem como objetivo aferir a qualidade do ambiente construído 
do Ginásio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio de uma Avaliação Pós-Ocupação (APO).  

 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

1) Qual a sua idade? 

Até 24 anos     25 a 34    35 a 44      45 a 54     55 ou mais         

2) Qual o seu gênero? 

Masculino        Feminino      Não binário 

3) Qual a sua função ou atividade no ginásio? 

Estudante        Servidor        Funcionário        Professor 

Visitante        Outro:_______________________ 

4) Qual o horário que você mais utiliza o ginásio? 

Manhã        Tarde        Noite        Madrugada 

 

5) Há quanto tempo você utiliza o ginásio? 

Até 5 anos        6 a 10 anos        11 a 15 anos        16 ou mais 

 

QUALIDADE AMBIENTAL 

6) Ambiente do ginásio que você mais frequenta:  

_______________________________________________________________ 
Por quê? _______________________________________________________ 
 

7) O espaço disponível no ginásio favorece a realização da sua atividade no ambiente: 

Sim       Não 

Em caso POSITIVO, o que mais contribui para a sua atividade? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Em caso NEGATIVO, o que mais interfere na sua atividade? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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8) Indique sua satisfação com o ambiente que mais frequenta (citado na pergunta 6): 

ASPECTOS AVALIADOS  

 MUITO BOM BOM REGULAR RUÍM PÉSSIMO 

Dimensão      

Temperatura      

Ventilação natural      

Ventilação artificial 
(Ventilador, ar condicionado, etc.) 

     

Ruído interno      

Ruído externo      

Iluminação natural      

Iluminação artificial      

Quantidade de móveis      

Uso dos móveis      

Aparência dos materiais      

Posição das tomadas      

Quantidades de tomadas      

Outro: 
 

     

Outro: 
 

     

9) Há algum ambiente que você gostaria que existisse no ginásio e não existe? Em caso de SIM, 

qual? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

10)  Há algum ambiente que você gostaria de utilizar, mas NÃO frequenta?  

 Ginástica        Musculação        Artes Maciais   Dança 

Quadra   Administração         Vestiário/Banheiro 

Outro: _______________________  

Por quê? _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos sua participação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Catálogo Termobrise 150 Hunter 

Douglas 



TERMOBRISE



TERMOBRISE
Controle Solar | Brises Móveis

O Termobrise Hunter Douglas é um produto desenhado para aplicações em fachadas 
de edificações, podendo ser instalado na vertical ou horizontal conforme projeto. Está 
disponível em duas larguras, 150 e 335 mm. O interior dos painéis é preenchido com 
poliuretano expandido injetado durante o processo de fabricação, o qual proporciona alta 
rigidez e grandes comprimentos das lâminas, podendo ser fixado em estrutura metálica 
ou alvenaria. Os painéis se unem por meio de barra de acionamento, que permite a 
movimentação conforme necessidade de controle solar e / ou visual do usuário.

150

41

57

63

80

335

TERMOBRISE 150

TERMOBRISE 335

DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO MATÉRIA-PRIMA
ESPESSURA 

(mm)
PESO* 
(kg/m2)

RENDIMENTO 
(m/m2)

TERMOBRISE 150
ALUZINC

0,40 14,35 7,40

TERMOBRISE 335 0,50 8,76 3,13

(*) Considerado apenas o peso das lâminas.

• Cores: mais de 100 cores padrão e especiais sob consulta.
• Acabamento: liso.
• Aplicação: brises.
• Matéria-prima padrão: aluzinc. Demais opções sob consulta.
• Comprimento máximo: THB 150: 3.500 mm (vertical) e 3.000 mm (horizontal) / THB 

335: 4.000 mm (vertical) e 3.500 mm (horizontal).

MONTAGEM

Os painéis do Termobrise recebem em suas extremidades tampas em alumínio ou 
polímero especial pretas para o modelo com 150 mm de largura e tampas em alumínio 
(podendo estas serem coordenadas na cor do brise) para a largura de 335 mm, sendo 
ambos os modelos resistentes a impacto e a intempéries. Essas tampas possuem abas que 
se integram por meio de uma barra de comando, que permite o movimento dos painéis. 
Esse brise pode ser fixado em ângulo pré-determinado em projeto ou quando móvel, ser 
manual ou motorizado. A fixação do Termobrise é feita mediante porta-painéis tubulares 
em alumínio extrudado, nos quais se encaixam os componentes do sistema, sendo fixado 
à edificação mediante estrutura auxiliar conforme projeto.



Notas

1. As dimensões informadas nesta ficha técnica estão expressas em milímetros (mm) e sem escala. 

2. O rendimento informado refere-se ao passo ou aplicação padrão. 

3. O sistema de fixação dos brises Hunter Douglas foi calculado para uma velocidade máxima do vento de 70 km/h. Para velocidades acima dessa referência, o departamento 
técnico deve ser consultado. 

4. Os arremates que constam nesta ficha são sugestivos.Dessa forma, deverão ser analisadas soluções perimetrais específicas para cada projeto.

5. Recomendamos sempre o uso de parafusos em aço inoxidável. Em ambientes de alta agressividade química ou atmosférica (como zonas litorâneas), que estejam a até 3 km de 
distância da obra com o produto Hunter Douglas, recomenda-se o uso da matéria-prima em alumínio.

6. Para garantir o correto funcionamento do produto, a instalação deverá ser sempre executada por um distribuidor autorizado, utilizando todos os acessórios definidos segundo 
especificações técnicas da Hunter Douglas. 

7. Certifique-se que a versão desta ficha técnica é a mais atualizada! A Hunter Douglas reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração neste documento ou nas especificações 
técnicas do produto sem comunicação prévia. Consulte o departamento técnico Hunter Douglas.

TERMOBRISE
Controle Solar | Brises Móveis

TAMPA SEM ORELHA
EIXO LONGO

PAINEL THB
INJETADO

POLIURETANO
EXPANDIDO

EXTERIORINTERIOR

TAMPA COM
ORELHA EIXO CURTO

BUCHA THB DE PVC

PORTA-PAINEL

ANEL DE PVC THB

PORTA-PAINEL

BUCHA DE PVC

BARRA DE ACIONAMENTO
15 x 15 x 1,5 mm ALUMÍNIO

PORCA DE SEGURANÇA

PARAFUSO 3/16" x 1" COM
PORCA DE SEGURANÇA

PORTA-PAINEL

PORTA-PAINEL

 

SUPORTE MÁQUINA
3/16" x 1" COM

PORCA DE SEGURANÇA

BUCHA PVC

BUCHA PVC

ANEL PVC

PAINEL
TERMOBRISE 150/335

TAMPA
TERMOBRISE

BARRA DE COMANDO

INSTALAÇÃO DENTRO DO VÃO
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ÂNGULO DE ROTAÇÃO DOS
PAINÉIS TERMOBRISE 150 E 335
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150 / 335 HORIZONTAL 

DETALHE DE INSTALAÇÃO GENÉRICO

INSTALAÇÃO

DETALHES DE INSTALAÇÃO

 * Componente ou estrutura não fornecido pela Hunter Douglas.



HUNTER DOUGLAS DO BRASIL
Cidade Jardim Corporate Center   

Av. Magalhães de Castro, 4.800   Park Tower   8º andar 
Cidade Jardim   05676-120   São Paulo   SP

+55 [11] 2135 1002  | www.hunterdouglas.com.br
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