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INTRODUÇÃO 

O reconhecimento da arquitetura modernista como patrimônio, no âmbito 

internacional, teve início na segunda metade do século XX, quando suas obras 

representativas ainda não tinham completado um século de existência. De acordo 

com Padua (2013), essa proximidade temporal entre a construção da obra e o seu 

tombamento foi, muitas vezes, o maior entrave para o reconhecimento dos 

exemplares: “as legislações patrimoniais de diversos países exigiam que houvesse 

um distanciamento temporal para a proteção dos edifícios, a fim de haver um juízo 

de valor sem interferências de análises apaixonadas, elaboradas por indivíduos 

próximos e com certa afinidade às obras” (Padua, 2013, p. 27). 

O Brasil, cuja arquitetura modernista se transformou em uma referência mundial 

nas décadas de 1940 e 1950, foi o primeiro país do mundo a criar ações legais a fim 

de preservar exemplares dessa arquitetura. Porém, salvo raríssimas exceções, os 

tombamentos realizados se limitam às obras de autoria dos arquitetos da chamada 

escola carioca, liderada por Lúcio Costa e fortemente influenciada por Le Corbusier 

(Andrade Junior, Andrade e Freire, 2009).  

É importante citar que o reconhecimento dessas obras como patrimônio nacional 

ocorreu no período em que o próprio Lúcio Costa esteve à frente da Divisão de 

Estudos e Tombamentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Sobre a postura de Lúcio Costa e outros técnicos e gestores desse período 

singular do IPHAN, ocorrido entre 1937 e 1967, Silvana Rubino observa: 

Fizeram do tombamento uma instância de auto-consagração 
– pois esta é sempre uma medida de proteção e consagração 
– ao inscrever suas próprias obras. E ao inscrever os marcos 
modernos criados por eles, deixaram de lado obras do 
mesmo período ou do período imediatamente anterior 
(Rubino, 1996: p. 105).  

Entre o final da década de 1960 até o início do séc. XXI, o tombamento de edificações 

modernistas foi insignificante. Apenas em 2008, tendo em vista esse contexto e 

considerando a necessidade do reconhecimento das diversas vertentes da 

arquitetura modernista brasileira, devido sua difusão por todo o país, o IPHAN 

iniciou a produção do Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
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Modernos, a fim de identificar os edifícios e conjuntos detentores de valores 

históricos e/ou arquitetônicos merecedores de tombamento (Andrade Junior, 

Andrade e Freire, 2009). O projeto encontrou diversas dificuldades, entre elas a 

ausência de estudos sobre a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo modernos fora 

dos grandes centros. 

Em Natal, acontecimentos recentes, relacionados à demolição ou conservação de 

algumas edificações, levantam dúvidas sobre a importância da arquitetura e do 

urbanismo moderno para a cidade: à primeira vista, percebe-se que essa arquitetura 

não é reconhecida como patrimônio histórico. Um dos principais exemplos dessa 

desvalorização foi a demolição do estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado 

(conhecido popularmente como Machadão) em 2011, em prol da construção da 

Arena das Dunas, um novo estádio para sediar os jogos da Copa de 2014. O 

Machadão, projetado pelo arquiteto Moacyr Gomes da Costa e inaugurado em 1972, 

foi um marco urbano da cidade e é considerado pelos estudiosos da área uma 

referência de qualidade na concepção espacial e estrutural da produção 

arquitetônica da cidade.  

Várias edificações modernistas encontram-se em estado de deterioração ou sofrem 

modificações que reduzem seu valor arquitetônico, sem que haja qualquer proteção 

ou intervenção por parte de instituições e órgãos públicos1. A exemplo desse 

descaso há o edifício sede da ASSEN, a sede da AABB, a Sede Social do América F.C., 

o Edifício Café Filho, a Faculdade de Odontologia da UFRN, entre outros.  

Um caso recente neste contexto de dificuldade de reconhecimento do valor da 

arquitetura modernista corresponde exatamente ao Hotel Internacional Reis Magos, 

objeto de estudo específico deste trabalho. Trata-se de um ícone da arquitetura 

modernista na cidade e na região que encontra-se atualmente em estado de 

abandono e deterioração, e ameaçado de demolição. O Hotel Internacional Reis 

Magos é um projeto dos arquitetos pernambucanos Waldecy Pinto, Antônio Didier 

e Renato Torres, construído em 1965.  

                                                           
1 A Base de Pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura, da UFRN, publicou ao longo dos anos 
diversos trabalhos acerca da conservação da arquitetura modernista em Natal. 
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A atual situação do hotel se estende desde 1995, quando encerrou suas atividades. 

Após a polêmica sobre sua possível demolição, no início de 2014, envolvendo o 

Ministério Público Estadual, o IPHAN, a população da cidade e o Grupo Hotéis 

Pernambuco S/A (que pretendia demolir a edificação para construir um shopping), 

o proprietário do empreendimento anunciou que investirá R$ 130 milhões para 

reformar o hotel (Portal G1, 2014). O imóvel já tinha um projeto de restauração e 

reforma aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB) em 2009, no qual se prevê a construção de mais 294 apartamentos. 

O caso do Hotel Reis Magos é pioneiro na cidade, entre as edificações modernistas, 

pela movimentação que se criou em torno do reconhecimento do valor patrimonial 

do mesmo.  Uma campanha a favor do Hotel está sendo promovida por várias 

entidades e por um grupo significativo da população. Esta mobilização foi iniciada 

pela ONG Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da 

Cidadania (IAPHACC) conjuntamente com o Departamento de Arquitetura da UFRN 

e com apoio decisivo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN (CAU-RN) e do 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RN), contando ainda com a participação de 

estudantes e profissionais das faculdades de arquitetura e urbanismo da cidade.  

Após a mobilização popular e uma solicitação feita pelo Instituto dos Amigos do 

Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da Cidadania (IAPHACC), a Fundação José 

Augusto realizou o tombamento provisório do hotel, a nível estadual, a fim de 

impedir a demolição ou qualquer alteração do imóvel. O IAPHACC também solicitou 

o tombamento ao IPHAN e à Fundação Capitania das Artes. Após o tombamento 

provisório, o proprietário solicitou a demolição da edificação à SEMURB, mas 

encontra resistência por parte daqueles que defendem a possibilidade do HIRM 

receber vida nova após uma requalificação. Como parte desta mobilização, destaca-

se a formação do movimento intitulado [R]Existe Reis Magos, que tem agregado os 

defensores da preservação e requalificação do Hotel com a realização de 

importantes eventos culturais em torno dessa questão. 

Diante desse contexto, surge o questionamento: como o Hotel Internacional Reis 

Magos pode ser reintegrado à dinâmica urbana atual, conservando-se as suas 

características arquitetônicas consideradas essenciais ao edifício moderno? A 
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hipótese defendida neste trabalho é que é possível requalificar a edificação, 

atribuindo-lhe uma nova função, sem que haja a perda das suas características 

arquitetônicas essenciais. Para tal, será proposto um anteprojeto que atenda a 

necessidades de uso da população do bairro em que a edificação está inserida, a fim 

de que sua utilização seja efetiva e, principalmente, positiva para a sociedade. 

Tendo em vista o grande número de edificações modernistas demolidas, 

deterioradas e abandonadas no país, mostram-se necessários projetos que 

promovam e adaptação dessas edificações às condições e necessidades de uso 

atuais. A requalificação é um caminho que possibilita a preservação desse 

patrimônio e, portanto, é fundamental que sua eficiência seja demonstrada, a fim de 

comprovar a viabilidade destas práticas. 

Este trabalho apresenta um anteprojeto de requalificação para o HIRM e tem como 

objetivo promover a reintegração do HIRM à dinâmica urbana atual do seu entorno 

e as necessidades de preservação do patrimônio modernista, organizando-se em 

quatro capítulos. O primeiro, “Desafios para a preservação da arquitetura 

modernista”, consiste na fundamentação teórica do trabalho, cujo foco se dá no 

caráter patrimonial da arquitetura modernista, assim como nos desafios e práticas 

existentes no processo de requalificação dessas edificações. O segundo capítulo, “O 

Hotel Reis Magos na Cidade do Natal”, analisa tanto a edificação do hotel (em 

diversos âmbitos, como arquitetônico, urbano, histórico, etc.), quanto a Praia do 

Meio, traçando um paralelo entre o HIRM e o desenvolvimento urbano do bairro em 

que ele se insere. O terceiro capítulo expõe os principais condicionantes de projeto 

e a produção referente à etapa de metaprojeto, como programa de necessidades e 

zoneamento. Por fim, o último capítulo apresenta o memorial 

descritivo/justificativo da proposta em que consiste o anteprojeto. 
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1. DESAFIOS PARA A PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNISTA 

1.1. O moderno como patrimônio 

Em sua obra “Obituário arquitetônico”, Luiz Amorim (2007) defende a importância 

da produção arquitetônica moderna na formação da identidade nacional, de forma 

que seu desaparecimento compromete a própria construção dessa identidade, 

necessária à formação da nossa cultura. De acordo com Amorim (2007), só há 

reconhecimento patrimonial na arquitetura antiga:  

Os órgãos responsáveis pela produção do patrimônio 
arquitetônico raramente reconhecem essa arquitetura 
recente, provavelmente porque seus olhos cansados só 
conseguem ver o que distante de si está, ou seja, o valor de 
ancianidade ainda prevalece como propriedade necessária à 
proteção patrimonial (Amorim, 2007, p. 13).  

Outro aspecto ressaltado pelo autor é que a perda desses exemplares modernistas 

não se dá apenas através da demolição, mas também por outros fatores, que 

determinam os vários tipos de “óbito arquitetônico”. Amorim (2007) identificou as 

diversas formas de destruição dos edifícios, criando uma terminologia para cada 

uma dessas formas, como “morte prematura”, “morte de nascença”, “morte por 

vaidade”, “morte por parasitas”, “morte por abandono” e “morte anunciada”. Aqui 

nos interessa abordar apenas a “morte por abandono” e a “morte anunciada”. Sobre 

a “morte por abandono”, esta ocorre quando a arquitetura deixa de ser ocupada e 

passa a constituir apenas forma edificada, o que imprime profundas marcas no seu 

corpo. Para o autor, a vantagem da morte por abandono, em comparação com os 

outros óbitos, é a esperança de se introduzir vida nova na edificação, através de uma 

requalificação adequada. 

Sobre a morte anunciada, o autor faz a importante consideração que, atualmente, os 

empreendimentos imobiliários viáveis são atrelados ao alto número de unidades 

habitacionais, assim como à utilização de procedimentos padronizados de 

construção. Por isso, a construção em áreas urbanas consolidadas geralmente 

implica na destruição de estruturas arquitetônicas preexistentes. Em protesto, ele 

argumenta:  
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A pior das mortes é a anunciada. É delas a que mais mata. Ela 
é anunciada nas normas dos homens, que estabelecem o 
princípio de que trocar uma arquitetura por outra é um bom 
negócio. (...) Anunciada também tem outros nomes. É 
conhecida pelas alcunhas de progresso, demanda 
habitacional ou, simplesmente, investimento imobiliário. 
Independentemente do nome que receba, Anunciada é a 
rainha das mortes arquitetônicas. Contra ela nossas rezas: 
esconjuro! (Amorim, 2007, p. 17)  

Amorim (2007) defende que as cidades adquirem identidade pelo processo de 

constante renovação, mas também pela conservação daquilo que lhe é peculiar, o 

que não significa necessariamente antigo. É necessário garantir que nessa constante 

renovação alguma arquitetura sobreviva, não apenas para revelar a história, mas 

porque tem valor de uso e pode se ajustar às demandas contemporâneas com um 

bom desempenho. A requalificação consiste na adequação da edificação à essas 

demandas, sem descaracteriza-las, mas não acontecem com a frequência que 

necessitam por falta de três fatores, principalmente: linhas de financiamento, planos 

municipais e interesse privado. Para propiciar a emergência de um novo mercado 

imobiliário vinculado à requalificação, é necessária uma revisão das normas e 

instrumentos urbanísticos, a fim de incentivar a manutenção e preservação de 

conjuntos urbanos, áreas públicas e edifícios, promovendo assim a continuidade de 

usos, a permanência de populações residentes e o investimento necessário. 

Quanto à preservação dessas edificações, Moreira (2010) diz que apesar das 

diversas pesquisas desenvolvidas em universidades que identificam o patrimônio 

arquitetônico modernista brasileiro, essa produção científica não tem se refletido 

em ações de salvaguarda por parte dos órgãos públicos de preservação: a produção 

intelectual não encontra rebatimento em ações de salvaguarda, mantendo-se um 

distanciamento entre a produção de conhecimento no meio acadêmico e as políticas 

públicas de preservação. Para Moreira, o reconhecimento e o tombamento da 

arquitetura modernista portam peculiaridades: 

O processo de tombamento de um bem deve sempre 
pressupor a participação da comunidade. No entanto, muitos 
edifícios modernos são reconhecidos como bens por 
especialistas e não pela comunidade local ou nacional. Se eles 
estão sob o risco de destruição ou descaracterização, deve-se 
esperar até mobilizar e ganhar suporte da comunidade ou se 
deve partir para o tombamento sem o indispensável apoio? 
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Em muitos países, faz-se necessária uma ação mais 
energética de tombamento, ainda que sob título provisório 
para garantir a salvaguarda desses bens (Moreira, 2010, p. 
198).  

O autor explica que, atualmente, quase todo o sistema de conservação existente está 

voltado não para a beleza, mas para a raridade, e dessa forma simples edifícios do 

século XVIII ou XIX são tombados apenas porque são daqueles séculos, enquanto 

edificações muito mais significativas do século XX ainda esperam o tombamento:  

A avaliação da significância do edifício parece ser crucial para 
a conservação da arquitetura de nosso passado recente, não 
apenas para aqueles envolvidos com a conservação de 
grandes obras primas, mas também para os que lidam com os 
edifícios modernos no dia a dia. Já que os valores da 
arquitetura moderna ainda não estão claramente 
reconhecidos pela sociedade, essas incertezas são visíveis no 
resultado das intervenções. Programas educacionais e 
campanhas públicas tornam-se indispensáveis para a 
conscientização da sociedade sobre a necessidade de 
proteção dessas obras (Moreira, 2010, p. 198).  

Outro obstáculo para o tombamento de edificações modernistas, apresentado por 

Moreira (2010), é a amplitude dessa arquitetura, devido a presença de suas 

inúmeras vertentes. É necessária a elaboração de uma estratégia mais ampla, para 

lidar com a complexidade e a escala da arquitetura do século XX: é preciso fazer um 

esforço para entender como os ambientes se constituíram e identificar os elementos 

significativos que devem ser guardados para as futuras gerações.  

1.2. Considerações sobre a requalificação 

De acordo com a Teoria Contemporânea da Conservação2, uma abordagem recente 

a respeito da intervenção em edificações patrimoniais, a conservação é vista como 

um processo coletivo, que deve integrar o subjetivismo com o senso comum (Silva, 

2012). Esse processo coletivo é formado não apenas pelos especialistas 

(responsáveis por formular a fundamentação técnica, histórica e estética que 

legitima as decisões da intervenção), mas também pelo homem comum (usuários, 

investidores, poder público, etc.) para o qual o edifício represente algum significado 

                                                           
2 A Teoria Contemporânea da Conservação aplicada à arquitetura modernista, aqui citada, 
é discutida na Tese de Doutorado de Paula Maciel Silva, publicada em 2012. 
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(Muñoz-Viñas apud Silva, 2012). Entretanto, o papel do homem comum difere do 

papel do especialista. Ao homem comum cabe apenas fornecer subsídios que se 

tornam condicionantes ou requisitos a serem avaliados pelos especialistas, que 

decidem de que modo ocorrerá a restauração do edifício.  

Para distinguir um edifício com caráter patrimonial dos demais, de acordo com a 

UNESCO (2008), é necessário que ele atenda a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: “representar uma obra-prima do gênio criador humano”; “ser testemunho 

de um intercâmbio de influências considerável, durante um dado período ou numa 

determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da 

tecnologia”; “constituir um testemunho único ou pelo menos excepcional de uma 

tradição cultural ou de uma civilização viva ou desaparecida”; e “representar um 

exemplo excepcional de um tipo de construção ou de conjunto arquitetônico ou 

tecnológico, ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos significativos da 

história humana”.  

A partir daí, para tornar a edificação um patrimônio, geralmente são percorridos os 

seguintes passos: “estabelecer os critérios para definir o que deve ser preservado; 

coletar fontes de informação sobre o bem que se deseja preservar; identificar os 

atributos mais representativos; e estabelecer algum tipo de reconhecimento oficial” 

(Prudon apud Silva, 2012). Pra Muñoz-Viñas (2005), o valor da edificação deve ser 

identificado pelo especialista, porém, para que seja digno de ser preservado, é 

necessário que seja reconhecido também por uma comunidade. Sobre sua teoria, 

Silva explica: 

Muñoz-Vinãs (2005) também destaca o papel relevante do 
especialista como sendo aquele que “entende” a linguagem 
do objeto. Especialmente para os edifícios que possuem um 
menor apelo, ele é o protagonista do processo de 
identificação da significância que depois envolve as demais 
partes interessadas (Silva, 2012, p. 73). 

Outro aspecto fundamental a ser considerado é a particularidade de cada obra a ser 

restaurada. Para Brandi, a princípio a intervenção não pode ser enquadrada em uma 

determinada categoria fixa. Os princípios gerais a serem seguidos devem ser 

fundamentados em uma visão histórica e com base em estudos multidisciplinares 

(Külh apud Silva, 2012). Também na requalificação, cada edificação constitui um 
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caso específico cujas singularidades devem ser analisadas. De acordo com Schlee, 

Medeiros e Ferreira (2007), cada obra, quando trabalhada como objeto de estudo 

para receber uma intervenção, suscita questões particulares e implica na tomada de 

decisões específicas. Eles defendem que cada monumento arquitetônico traz em sua 

essência elementos fundamentais, do ponto de vista histórico e do ponto de vista 

estético, e “cabe ao arquiteto responsável pela realização de um projeto – ou de uma 

intervenção – ter a capacidade de desvendar, preservar e valorizar tais elementos. 

O resto é fazer arquitetura contemporânea!” (Schlee, Medeiros e Ferreira, 2007). 

Para Nahas (2007), as edificações modernistas, devido aos próprios princípios da 

corrente (como racionalização estrutural, planta livre, fachada livre, uso de 

materiais industrializados, etc.), possibilitam mais facilmente a atualização da 

edificação, tanto tecnológica como espacial (Nahas, 2007). Nahas (2007) realizou 

um estudo de caso do antigo Hotel Jaguará, em São Paulo, que passou por um 

processo de revitalização, ganhando novos usos e atualizando usos já existentes. A 

autora observa que os princípios da arquitetura moderna presentes na concepção 

original do edifício permitiram ou facilitaram sua requalificação, sem prejuízo da 

manutenção da sua aparência original. Nahas (2007) pontua ainda que é necessário 

refletir sobre o caso do fachadismo, como “falsificação da arquitetura onde o externo 

é restaurado tal como o original existente, servindo de invólucro de um prédio 

totalmente remodelado internamente” (Nahas, 2007). 

Anelli e Sanches (2007), ao realizar um estudo de caso do antigo Grande Hotel de 

São Carlos, defendem a necessidade de uma reflexão acerca dos critérios de restauro 

de edifícios modernistas considerados patrimônio histórico. Sobre o antigo Grande 

Hotel, os autores explicam que o edifício não é entendido como pertencente a um 

período superado, mas sim como “arquitetura ainda viva, que permite e exige ações 

incisivas para sua adaptação aos novos usos, buscando através das alterações a sua 

própria preservação” (Anelli e Sanches, 2007).  

Ao analisar, de forma geral, as intervenções realizadas em São Paulo nos últimos 

anos, os autores observam que essas vêm sendo realizadas por arquitetos que 

procuram acentuar a continuidade da arquitetura modernista no presente: 
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Também em seus novos projetos, escritórios como MMBB, 
Piratininga, Álvaro Puntoni e Ângelo Buci, e vários outros 
vêm manifestando uma produção que escreve um novo 
capítulo da arquitetura moderna no Brasil. Essa sintonia 
conceitual entre os arquitetos que realizam a intervenção no 
edifício moderno com os seus postulados originais resulta em 
uma continuidade inusitada, ao menos no cenário da 
arquitetura brasileira. Resulta em intervenções mais ousadas 
do que muitas vezes aceito para edifícios de relevância 
histórica (Anelli e Sanches, 2007, p. 20). 

Anelli e Sanches (2007) citam como característica positiva para a requalificação a 

inexistência da valorização da manufatura, o que “retira a aura de unicidade da 

produção material da obra, inerente a edifícios de outros períodos, abrindo a 

possibilidade de novas construções, com técnicas sempre atualizadas” (Anelli e 

Sanches, 2007). Em contrapartida, muitos edifícios modernistas apresentam um 

caráter experimental em várias técnicas e materiais utilizados, que não mais 

existem, o que dificulta ou impossibilita a restauração da edificação tal como era 

(Allan, 2007). De certa forma, essa questão também resulta na abertura da 

possibilidade de novas construções, embora com uma perda patrimonial. 

Em 2012, Silva publicou o resultado de sua tese de doutorado que constrói uma 

proposta de instrumento para o julgamento das ações para a conservação de um 

edifício da arquitetura moderna, permitindo a elaboração de um diagnóstico do 

edifício na situação atual e o julgamento de ações de conservação que influenciam 

na significância, na integridade e na autenticidade do bem. A autora propôs um 

esquema metodológico sintetizado em três etapas: identificar os atributos; avaliar 

os atributos; e julgamento dos atributos. Sobre a identificação, Silva explica: 

Para a identificação dos atributos, faz-se necessário um 
entendimento do conceito de cada atributo e o conhecimento 
prévio do bem. Os atributos são de natureza tangível 
(material) ou intangível (imaterial). São as características 
que carregam o valor cultural de um bem (Silva, 2012, p. 
171). 

A metodologia proposta por Silva (2012) é um processo qualitativo dividido em sete 

fases, resultando nas “Orientações para a Conservação” de um edifício da 

arquitetura moderna. Para a autora, a ferramenta “contribui para o rigor, disciplina 
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e prudência necessárias para que se definam critérios objetivos que orientem o 

julgamento das ações de conservação” (Silva, 2012, p.245)3. 

1.3. Reflexões sobre experiências recentes de requalificação de edificações 

modernistas 

Em 2007, Fernando Diniz Moreira e Guilah Naslavsky publicaram um artigo a 

respeito dos desafios na requalificação de dois conjuntos habitacionais modernistas 

escandinavos: Gårdsten, na Suécia, e Pihlajamaki, localizado na Finlândia. Os 

conjuntos apresentam trajetórias diferentes, mas ambos com vários problemas de 

conservação. Gårdsten possuía inúmeros apartamentos abandonados desde a 

década de 1980, até ser administrado por uma companhia privada, que iniciou um 

processo de requalificação a fim de inseri-lo no mercado de aluguel. Esse processo 

contou com “intervenções mais radicais como a substituição de fachadas inteiras, 

cortes nos longos blocos de apartamentos e a criação de novas entradas” (Moreira e 

Naslavsky, 2007, p. 2). Já em Pihlajamaki, as interferências realizadas tiveram razões 

de ordem prática, como a introdução de novos elementos, como elevadores e 

camadas de isolamento térmico. As questões sobre os conjuntos discutidas pelos 

autores são igualmente pertinentes para casos brasileiros.  

Gårdsten, localizado nos arredores de Gotenburgo, foi um dos principais símbolos 

do Programa Um Milhão de Apartamentos, promovido pelo governo sueco entre 

1965 e 1975. Foi projetado em 1968 pelo grupo White, Nygård, Celander & Forser, 

e construído entre 1969 e 1972.  

É formado por várias tipologias distribuídas em torno de uma 
grande área verde deixada livre no meio da gleba. Do lado 
leste, estão longos sete blocos de nove andares que 
tornaram-se a marca do conjunto. Blocos menores de três 
andares foram dispostos parelamente a estes. Do lado oeste 
foram dispostos 39 blocos de três e cinco andares articulados 
de forma a criar doze pátios, lembrando os rédents 
corbusianos de Une Ville Contemporaine. Do lado norte, estão 
18 blocos de 3 andares enfileirados. Propositalmente simples 
e despretensiosa, a arquitetura feita de elementos pré-
fabricados de concreto, foi logo criticada pela monotonia e 

                                                           
3 Por se tratar de um Trabalho Final de Graduação, cujo prazo não permite esse nível de 
aprofundamento, essa metodologia não será aplicada na requalificação do HIRM aqui 
proposta. 
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pelo tom acinzentando reinante (Moreira e Naslavsky, 2007, 
p. 11). 

Figura 1 - Vista aérea do Conjunto Gårdsten. 

 
Fonte: Fotografia de Frantidem, 2003. 

Além dos inúmeros apartamentos abandonados desde a década de 1980, o conjunto 

apresentava diversos problemas de conservação nos painéis, revestimentos e 

estruturas de concreto, além da degradação dos espaços comuns. Quando o conjunto 

passou a ser administrado por uma companhia privada, inúmeras intervenções 

radicais foram realizadas, a fim de modificar a imagem social do conjunto, 

atribuindo um visual mais leve e arrojado.  

Essas intervenções modificaram completamente as edificações, com a implantação 

de um sistema de energia solar, a criação de fachadas inteiras nos blocos de cinco 

andares (a fim de adicionar varandas aos apartamentos) e a adição de volumes 

circulares revestidos de tijolo e vidro, em contraste às linhas retas das fachadas de 

concreto aparente. 
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Figura 2 - Gårdsten, blocos de cinco andares após a adição das varandas.

 
Fonte: http://www.new-learn.info.  

 
Figura 3 - Gårdsten, após a adição das placas de captação de energia solar.

 
Fonte: http://www.new-learn.info. 

De acordo com Moreira e Naslavsky (2007), nenhuma discussão sobre a memória 

da área aconteceu, com exceção de protestos por parte de poucos especialistas, pois 

o projeto tinha o objetivo contrário de eliminar metodicamente essa memória, e “a 

população residente que já não tinha laços com os primeiros anos do conjunto 

também aprovou as reformas, assim como os novos moradores, a maioria suecos 

que passaram a retornar ao conjunto” (Moreira e Naslavsky, 2007, p. 16). Embora a 

requalificação tenha sido um sucesso em termos financeiros, ao reverter a situação 

de abandono, na visão dos autores as drásticas mudanças nos edifícios resultaram 

em uma completa perda patrimonial.  
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Figura 4 - Gårdsten, após implantação das novas entradas.

 
Fonte: Moreira e Naslavsky, 2006. 

Pihlajamaki, por sua vez, foi o primeiro conjunto finlandês totalmente feito de 

elementos pré-fabricados, em 1964, sendo essa uma característica digna de 

preservação. O plano urbanístico é de autoria do arquiteto Olli Kivinen, enquanto os 

edifícios foram projetados pelo escritório Esko Korhonen e Sulo Savolainen e por 

Lauri Silvennoinen.  

O sítio escolhido era uma floresta com uma topografia 
suavemente acidentada cortada ao meio por um vale. Desde 
os primeiros esboços para o plano, Kivinen dispôs grupos de 
blocos residenciais nas partes mais altas do terreno deixando 
as mais baixas para parques, playgrounds e edifícios de 
cunho social. Kivinen misturou torres altas com blocos mais 
longos e baixos, lembrando a Cité Contemporaine e o Plan 
Voisin de Le Corbusier (Moreira e Naslavsky, 2007, p. 16). 

 Os edifícios da parte norte, projetados pelo escritório Esko 
Korhonen e Sulo Savolainen, são longas barras de três e 
quarto andares, quebradas como um boomerang, mais um 
grupo de cinco torres de oito andares localizados mais 
próximos do vale central. Os edifícios da parte sul do 
conjunto foram projetados por Lauri Silvennoinen. São dois 
grupos de cinco torres altas de oito andares cada além das 
longas barras localmente conhecidas como lamelas. (...) Os 
edifícios com suas longas janelas de canto a canto e as torres 
suavemente colocadas sobre florações rochosas parecem ser 
uma concretização dos sonhos urbanísticos dos anos 20 
(Moreira e Naslavsky, 2007, p. 17-18).  

Os edifícios do Pihlajamaki possuem uma forte conexão com a paisagem. De acordo 

com Moreira e Naslavsky (2007), a natureza se faz presente em todo o conjunto, e o 

desenho urbano explora todas as capacidades do local: 
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Os edifícios são suavemente acomodados na topografia e os 

espaços entre eles, marcados pelas florestas e rochas, 

possuem identidade e elementos de surpresa e conferem 

privacidade aos moradores. A vegetação, os caminhos e as 

aflorações rochosas não possuem limites precisos e fazem as 

transições bem suaves. Estacionamentos estão dispersos 

pela área e não são claramente visíveis (Moreira e Naslavsky, 

2007, p. 19). 

Único conjunto habitacional finlandês listado pelo DOCOMOMO4, o conjunto foi 

considerado um modelo de planejamento, pois conjugou eficiência e rapidez com 

qualidades arquitetônicas e paisagísticas. Além das unidades habitacionais, outro 

elemento de destaque no conjunto é o centro comercial, que contém supermercado, 

correios, bancos e outros serviços de primeira necessidade. Como muitos outros 

exemplares modernistas, as alterações passaram a ocorrer alguns anos após a 

inauguração. No caso do Pihlajamaki, foram implantados novos edifícios 

residenciais, assim como a expansão do centro comercial, ambos sem a mesma 

qualidade arquitetônica do projeto original.  

Figura 5 - Edifícios do setor Norte do Conjunto Pihlajamaki. 

 
Fonte: Fotografia de Helsge Heinonen, 1965. 

                                                           
4 O DOCOMOMO é uma reconhecida e importante organização não governamental 
fundada na Holanda em 1988, com representação em mais de quarenta países, cujos 
objetivos são a documentação e a preservação das criações do Movimento Moderno 
na arquitetura, urbanismo e manifestações afins. 
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Figura 6 - Vista aérea do Conjunto Pihlajamaki. 

 
Fonte: Moller, 1966. 

Os problemas de conservação do conjunto foram causados principalmente nos 

painéis de concreto pelas grandes variações de temperatura. Desde o início da 

década de 1990 se iniciaram as intervenções de conservação, de forma paulatina e 

constante, mas “ainda não foi acordado entre a municipalidade e os habitantes um 

sistema de conservação do conjunto e não há uma diretriz clara em relação à 

conservação das superfícies de concreto e das janelas” (Moreira e Naslavsky, 2007, 

p. 21). 

Figura 7 - Blocos lamella do Conjunto Pihlajamaki. 

 
Fonte: Moreira e Naslavsky, 2007. 

No caso da Finlândia, o Estado não oferece fundos específicos para a conservação 

desses conjuntos, subsidia apenas reparos que aumentem a eficiência energética 

dos edifícios, o que, de acordo com Moreira e Naslavisky (2007), resulta em um 

problema na manutenção da autenticidade do conjunto: 
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Uma boa parte dos edifícios teve seus painéis de concreto 
revestidos por camadas de isolamento térmico que 
interferiram na manutenção de sua autenticidade. A 
variedade de texturas existentes nas superfícies de concreto 
do conjunto (exposto, pintado, escovado, agregados) foi 
perdida com a aplicação de painéis, pintura látex e até 
revestimentos plásticos imitando tijolos. Os revestimentos 
das torres brancas já apresentavam os efeitos do tempo e 
foram revestidas com placas de metal corrugado, que 
retiraram o caráter pristino de suas superfícies (Moreira e 
Naslavsky, 2007, p. 21).  

Outra questão importante decorrente desse problema foi a substituição das 

esquadrias originais de ferro ou madeira por esquadrias de alumínio ou PVC. 

Embora seja mais econômico, rápido e eficiente trocar as esquadrias de madeira por 

novas em PVC ou alumínio no lugar de restaurar as originais, as perdas patrimoniais 

são irreparáveis.  

Pela análise de Moreira e Naslavsky (2007), uma das maiores e mais infelizes 

intervenções descaracterizadoras nos edifícios foi causada pelo envelhecimento da 

população, o que gerou a necessidade de instalação de elevadores, enquanto escadas 

foram lançadas para o lado externo dos blocos. 

Figura 8 - Pihlajamaki, com novo revestimento das torres e novas caixas de escadas dos 
blocos lamellas, respectivamente. 

  
Fonte: Moreira e Naslavsky, 2006. 
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Figura 9 - Novas fachadas no Conjunto Pihlajamaki. 

 
Fonte: Fotografia de Tuomas Työrinoja, 2007. 

Apesar da ameaça da previsão de construção de novos blocos residenciais e da 

expansão do centro comercial, essas ações atualmente estão sendo discutidas pela 

municipalidade, pela população e pelos profissionais envolvidos. Segundo os 

autores do artigo, a preservação da relação entre os edifícios e a paisagem, um dos 

principais valores do conjunto, está sendo levado em consideração pelas 

autoridades locais. Um dos principais fatores que tem contribuído para a melhor 

articulação dessas ações é o crescente envolvimento da população na causa. 

É importante ressaltar que Moreira e Naslavsky demonstram uma visão mais 

purista com relação às ações de requalificação nas edificações modernistas. Algumas 

intervenções de fato resultaram em mudanças radicais e descaracterizadoras das 

fachadas, como a adição das novas varandas e das placas de captação de energia 

solar nos edifícios do Conjunto Gårdsten. Entretanto, é necessário compreender que 

certas intervenções se fazem necessárias para a manutenção do uso da edificação e, 

consequentemente, da sua conservação. No caso do Pihlajamaki, por exemplo, as 

novas caixas de circulação vertical (cuja construção decorreu de uma necessidade 

real dos usuários), apresentam uma linguagem própria, facilmente distinguível do 

edifício original, de forma que claramente percebe-se que foram adicionadas 

posteriormente ao projeto inicial.  

Os novos revestimentos das torres brancas e das fachadas de concreto dos demais 

edifícios foi outra intervenção que, segundo os autores, resultou em perda 

patrimonial. Nesse caso, a substituição dos materiais se fez necessária, uma vez que 
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os materiais originais, depois de envelhecidos, prejudicavam o funcionamento e a 

manutenção da edificação. Uma possível solução para evitar essa perda patrimonial 

seria a escolha de outros tipos materiais, ou em menor variedade. 

Outro estudo foi publicado em 2005 por Cândido Malta Campos e José Borba Pereira, 

acerca da requalificação de diversas áreas e edificações em São Paulo, viabilizada 

por programas habitacionais promovidos por agentes públicos e privados. Uma das 

edificações analisadas como estudo de caso foi o Edifício São Vito, um marco 

modernista em intenso processo de deterioração: 

Em terreno de 784 m2, com área construída de 21.000 m2, e 
geminado com outro edifício, o São Vito fica em posição 
estratégica, vizinho ao Palácio das Indústrias, defronte ao 
Mercado Municipal e ao lado da Avenida do Estado. Sua 
situação o transforma em uma espécie de ilha urbana, fator 
que contribui para a degradação do edifício. Há um intenso 
fluxo de automóveis, e consequentemente índices elevados 
de poluição sonora e do ar. Por outro lado, seu porte e seu 
projeto arquitetônico o fazem um marco da paisagem local, 
embora a fachada se encontre em estado de deterioração 
(Campos e Pereira, 2005, p. 14). 

Figura 10 - Edifício São Vito. 

 
Fonte: Fotografia de Theodore Kross, 1960. 

O São Vito foi projetado pelos arquitetos Kogan e Zarzur em 1959. Possui 25 

pavimentos-tipo, com um total de 600 quitinetes, mais térreo e sobreloja com 
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unidades comerciais, e, na, cobertura um auditório. Apesar da sua área, há apenas 

uma escada e três elevadores pequenos, cujo funcionamento se tornou precário com 

a deterioração do edifício. 

Com a realização do diagnóstico, verificou-se que não havia problemas estruturais: 

os altos níveis de deterioração eram apresentados principalmente pelas fachadas e 

pelos sistemas hidráulico e elétrico. No diagnóstico também foi realizada uma 

análise social das famílias de moradores. Sobre a decisão de requalificação do São 

Vito, os autores comentam: 

De acordo com Pereira e Toshimitsu (2004) a primeira 
questão avaliada foi se valeria a pena demolir ou requalificar 
o edifício. A opção da demolição foi descartada porque teria 
alto custo social e financeiro; seria proibitivo produzir o 
mesmo número de novas unidades na área central. A 
comunidade técnica também se opôs, tendo em vista o valor 
arquitetônico do prédio. Assim, a idéia de reformar o São Vito 
estava em sintonia com as políticas da Prefeitura, pois 
manteria a população que mora e trabalha no centro, 
fortaleceria o processo de requalificação através da 
habitação, reforçaria um novo paradigma para a política 
habitacional, e teria menor custo (Campos e Pereira, 2005, p. 
15). 

A requalificação foi viabilizada financeiramente através de uma parceria com a Caixa 

Econômica Federal, por meio do mecanismo do PAR (Programa de Arrendamento 

Residencial). Após a definição dos princípios norteadores do projeto 

(sustentabilidade, segurança, habitabilidade e diversidade), foram determinadas as 

seguintes etapas de intervenção: “a) planejamento da sustentabilidade social e 

financeira do condomínio; b) trabalho social: cadastramento, seleção e preparação 

das famílias; c) desapropriação do imóvel; e d) repasse do imóvel para a CEF” 

(Campos e Pereira, 2005, p.15). De acordo com Campos e Pereira, o Município 

adquiriu o prédio e concedeu o auxílio Bolsa Aluguel às famílias por 30 meses, 

período previsto para as obras, e “após esse período, poderiam escolher entre se 

beneficiar do programa de Locação Social em outro edifício, continuar no São Vito, 

aderindo ao PAR, ou receber uma Carta de Crédito Municipal” (Campos e Pereira, 

2005, p. 15). 
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Figura 11 - Vista interna de um kitnet do São Vito. 

 
Fonte: Marcelo Min, 2004. 

Figura 12 - Deterioração das fachadas do São Vito. 

   
Fonte: Douglas Nascimento, 2009. 

O projeto de reforma, realizado pelo escritório do arquiteto Roberto Loeb, criou 

unidades maiores do que as existentes (possível devido a presença de 122 unidades 

vagas, de acordo com o diagnóstico inicial), eliminou os longos corredores e 

melhorou a circulação vertical. Na cobertura, onde havia um auditório, foi proposta 

a implantação de uma creche, e no térreo a implantação de um curso técnico de 

qualificação de mão de obra, substituindo o espaço comercial: 

Foram projetadas duas circulações verticais, no centro do 
edifício, cada uma tendo dois elevadores e uma escada; um 
quinto elevador serviria à creche. Buscou-se reduzir o 
número de unidades, aumentando sua área útil, e criando-se 
tipologias diferentes no lugar das antigas quitinetes, com 
apartamentos de quarto-e-sala, um e dois dormitórios. 
Nenhuma unidade no andar seria igual à outra; desse modo, 
pode-se obter melhor aproveitamento. (...) O projeto também 
prevê revelar a estrutura existente de pilotis, com o recuo da 
caixilharia, e, na sobreloja, instalar um salão comunitário; na 
cobertura a creche foi proposta em dois andares, ao lado foi 
projetada uma área de visitação, com desfrute da vista 
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panorâmica, e, se possível, a implantação de uma capela 
dedicada a São Vito. A última proposta envolve uma possível 
passarela acessando o Mercado Municipal, com largura 
suficiente para abrigar comércio (Campos e Pereira, 2005, p. 
16). 

A requalificação do São Vito surgiu como um projeto de concepção inédita no país 

(Campos e Pereira, 2005), pois além de envolver uma extensa reforma em um 

edifício de grande porte, integrou ações sociais a fim de garantir a permanência e 

melhoria da qualidade de vida dos moradores, e conta com a interação entre 

diferentes secretarias, poderes e esferas municipal e federal. Para Campos e Pereira 

(2005), ainda que não houvesse certeza que a reforma do edifício geraria uma 

solução sustentável a longo prazo, de qualquer forma, a intervenção representaria 

um marco na história do urbanismo brasileiro. 

Essa proposta de reforma do São Vito foi apresentada em 2004, pela então prefeita 

Marta Suplicy. Em 2005, entretanto, o mandato de prefeito foi assumido por José 

Serra, que propôs a demolição do prédio. Apesar da proposta do prefeito ter sido 

descartada pelo então secretário municipal de habitação, Orlando Almeida, em 

2009, com o início dos novos mandatos, a demolição volta à pauta e é anunciada 

oficialmente, para dar lugar a um parque de 5.400m2. Além das manifestações de 

especialistas e de diversos jornais, uma ação judicial foi apresentada pela Defensoria 

Publica, a fim de impedir o processo, embora sem sucesso. A demolição ocorreu 

entre os anos de 2010 e 2011. 

Esse contexto demonstra claramente que o futuro do São Vito ficou atrelado e à 

mercê de questões políticas e partidárias. Essa situação poderia ser diferente se 

houvesse, no país, uma política de salvaguarda realizada de forma efetiva por uma 

instituição de nível nacional, como o IPHAN, a fim de proteger nosso patrimônio 

edificado de interesses de menor ordem. Em diversos casos, como ocorreu com o 

HIRM, a proposta de tombamento da edificação só acontece após o anúncio de sua 

demolição, quando já há uma pressão maior em sentido contrário, por parte dos 

investidores. 
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Figura 13 - São Vito em processo de demolição. 

 
Fonte: Douglas Nascimento, 2010. 

Já em 2009, Ana Paula Esteves e Louise Lomardo publicaram um artigo acerca da 

reforma que estava em andamento no edifício sede do IRB – Instituto de Resseguros 

do Brasil, no Rio de Janeiro. O edifício do IRB foi projetado pelos renomados 

arquitetos do escritório MMM Roberto (os “Irmãos Roberto”), na década de 1940, e 

tombado provisoriamente pelo Município do Rio de Janeiro em 2006. No momento 

de sua reforma, encontrava-se em processo de tombamento definitivo pelo IPHAN.  

Figura 14 - Edifício Sede do IRB, antes da reforma. 

 
Fonte: IRB Brasil RE. 

Dentre os elementos inclusos no tombamento, estava a “cobertura, os materiais de 

acabamento, vãos e esquadrias originais, além dos demais elementos arquitetônicos 

e decorativos originais da tipologia estilística das fachadas, além dos demais 
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aspectos físicos relevantes para a sua integridade” (Decreto n.º 26.712 de 11 de 

julho de 2006). 

A reforma do IRB, por se tratar de um edifício em processo de tombamento, não 

propôs alterações nas fachadas e seus materiais de acabamento. Entretanto, Esteves 

e Lomardo (2009) levantam a possibilidade de se realizar um retrofit, modelo de 

reforma que consiste na modernização e atualização tecnológica da edificação, a fim 

de aperfeiçoar o seu desempenho operacional e energético (Esteves e Lomardo, 

2009).  

Uma das principais questões que justificariam o retrofit do IRB diz respeito à 

intervenção nas fachadas Nordeste e Sudeste que, no projeto original, não 

receberam nenhum dispositivo de proteção da radiação solar incidente durante as 

manhãs. De acordo com uma pesquisa realizada por Oscar Corbella (2003), “as 

aberturas foram dimensionadas de modo a proporcionar um nível de iluminação 

natural satisfatório, porém, descuidando-se de bloquear a radiação direta, 

produtora de altos contrastes e ofuscamento” (Corbella, 2003, p. 151). 

Esteves e Lomardo (2009) defendem a intervenção nas fachadas do IRB, apesar do 

seu tombamento, por acreditar que o retrofit contribuiria para a preservação e 

correta utilização do edifício e, consequentemente, para a defesa do patrimônio 

modernista. Tomam como referência Prudêncio e Ribeiro: “são consideradas 

adequadas, entretanto, as intervenções e/ou uso de materiais diferenciados e 

fabricados em épocas distintas, quando utilizados como suporte ou complemento, 

desde que não caracterizem falsificação” (Prudêncio e Ribeiro apud Esteves e 

Lomardo, 2009). Ana Maria Lacerda, que publicou um estudo sobre o restauro do 

IRB em 2005, afirma, sobre as fachadas da edificação:  

(...) todos os materiais presentes no edifício do IRB são em 
princípio igualmente importantes (...) A substituição deverá 
ser evitada (...) Quando a substituição for necessária, esta 
será feita com materiais que se harmonizem com o todo da 
edificação, que mantenham íntegro o conceito presente à 
criação da obra e que, sendo novos, deixem clara a sua época, 
para que não haja falseamento do testemunho que se 
apresenta (Lacerda, 2005). 
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Quanto à reforma realizada no IRB, as principais modificações ocorreram no 

pavimento térreo e na cobertura. No projeto original, o térreo era “aberto”, com livre 

circulação. Poucos anos após sua inauguração, em 1957, o térreo recebeu um 

fechamento, através de um projeto dos próprios Irmãos Roberto, requisitado pelo 

então presidente do IRB. Nessa ocasião, foram instaladas esquadrias em aço pintado 

em preto fosco. Na reforma ultima reforma, em 2005, elas foram substituídas por 

esquadrias em alumínio anodizado preto (a fim de evitar os vários focos de corrosão 

presentes nas esquadrias de aço). Além disso, foi instalado um fechamento no 

mezanino do hall de acesso, a fim de receber novo uso (Esteves e Lomardo, 2009). 

Na cobertura do edifício, originalmente havia jardins projetados por Burle Marx e 

painéis de Paulo Werneck, que se perderam ao longo das reformas realizadas, sendo 

a mais radical delas a implantação de um refeitório. Com a reforma, houve a redução 

do refeitório, ampliação dos vãos de esquadrias (a fim de promover a integração 

entre as áreas interna e externa) e a criação de jardineiras com formas sinuosas que 

lembram as jardineiras do projeto original (Esteves e Lomardo, 2009). 

Figura 15 -  Cobertura original do IRB. 

  
Fonte: Esteves e Lomardo, 2009. 
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Figura 16 - Cobertura do IRB após a intervenção. 

 
Fonte: www.irbbrasilre.com. 

As esquadrias em madeira e os outros elementos da fachada foram recuperados, 

“com raras interferências de venezianas em telha metálica para a região dos novos 

equipamentos de ar” (Esteves e Lomardo, 2009, p. 15). Entretanto, as autoras do 

estudo questionam a possibilidade de se utilizar soluções de controle solar 

(radiação, luz natural e ofuscamento), através da alteração de vidros ou instalação 

de persianas do tipo roll-on, que “trariam melhorias para a eficiência do edifício, 

diminuindo a carga térmica e conservando assim energia” (Esteves e Lomardo, 

2009, p. 15).  

É importante observar que nos retrofits de fachadas tombadas, os dispositivos e 

elementos arquitetônicos instalados devem integrar-se ao edifício, para preservar 

seu partido e sua composição arquitetônica. Nos casos em que não ocorre essa 

integração, a exemplo das intervenções realizadas no conjunto Gårdsten, os edifícios 

perdem os seus valores identificados como essenciais à composição modernista que 

se deseja preservar. 
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Figura 17 - Fachadas do IRB após a intervenção. 

  
Fonte: Fotografias de Luiz Neves, 2011. 

Os estudos de caso apresentados nesse capítulo reúnem e exemplificam as 

principais preocupações e conflitos presentes nos projetos destinados às edificações 

patrimoniais modernistas, que serão considerados no projeto de requalificação do 

HIRM. É necessário encontrar um equilíbrio entre a preservação e a atualização do 

edifício, para que haja um retorno econômico e/ou social através da requalificação: 

dessa forma, é justificado o investimento que possibilita retirar o edifício de um 

estado de abandono ou degradação, sem que haja a perda dos valores patrimoniais.  

Deve-se ter em mente, ainda, que certas intervenções são necessárias, de acordo 

com cada caso, para viabilizar o uso real da edificação, evitando que esta se torne 

apenas um monumento. De acordo com John Allan (2007), esse é o dilema filosófico 

da conservação da arquitetura moderna, uma vez que a ética modernista defende 

prover instrumentos mais do que criar monumentos. 

O caso do Edifício São Vito é especialmente pertinente para esse trabalho por dois 

fatores: primeiramente, se trata de uma edificação brasileira, cuja requalificação 

seria viabilizada através de uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Caixa 

Econômica Federal, demonstrando que é possível a realização de projetos desse 

porte quando há interesse do poder público; em segundo lugar há o seu caráter 

social, demonstrado não só no programa de necessidades apresentado, como 

também ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, com ações sociais que 

visaram garantir a permanência dos moradores e melhorar sua qualidade de vida. 
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2. O HOTEL REIS MAGOS NA CIDADE DO NATAL 

2.1. O Hotel Internacional Reis Magos e seu valor enquanto patrimônio 

modernista 

Em Natal, a arquitetura modernista foi fortemente influenciada pela “escola 

pernambucana”, que tinha como característica fundamental a adaptação do 

paradigma modernista ao clima e à cultura nordestina, o que se exemplifica nas 

obras de vários arquitetos, como Delfim Amorim, Borsoi, Heitor Maia Neto e 

Ubirajara Galvão (Trigueiro et. al., 2014). O Hotel Internacional Reis Magos é um 

exemplo da presença de importantes expressões no contexto da produção 

modernista brasileira e, portanto, considerado um ícone do modernismo 

arquitetônico no Nordeste (Trigueiro et. al., 2014). 

Conforme citado anteriormente, o HIRM é um projeto dos arquitetos 

pernambucanos Waldecy Pinto, Antônio Didier e Renato Torres, inaugurado em 

1965. Sua construção se deu por consequência da criação da Superintendência de 

Desenvolvimento para o Nordeste (SUDENE), em 1959, que possibilitou o 

investimento de recursos públicos federais no Rio Grande do Norte, com base em 

uma política de modernização e desenvolvimentismo.  

Figura 18 - Vista aérea do Hotel Reis Magos. 

 
Fonte: Acervo Waldeci Pindo (Trigueiro et. al., 2014). 

Um dos focos dessa política desenvolvimentista foi o incremento do setor turístico, 

com a criação da Superintendência de Hotéis e Turismo (SUTUR), em 1964, 

acarretando investimentos no setor hoteleiro em Natal e outras regiões do estado 
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que apresentavam provável desenvolvimento econômico através do turismo. A 

implementação do Hotel Internacional Reis Magos está inserida nesta política de 

incentivo e consolidação do setor turístico no estado. A escolha do local para a sua 

construção, na Av. Café Filho, tinha como objetivo intensificar o uso daquele trecho 

da Praia do Meio, tanto por moradores como por turistas. De acordo com Dulce 

Bentes Sobrinha (2001): 

O Reis Magos foi o primeiro hotel a ocupar terrenos lindeiros 
à praia. Até então as praias urbanas mais frequentadas eram 
Areia Preta, que possuía casas de veraneio, e a Praia do Meio, 
somente até o trecho conhecido como Ponta do Morcego. 
Nesse caso, a acessibilidade era o fator principal, uma vez que 
o bonde descia até a Praça da Jangada, em Areia Preta (Bentes 
Sobrinha, 2001, p. 43). 

Segundo George Dantas (2014), o Hotel foi um marco do desenvolvimento urbano 

do bairro e do turismo no Rio Grande do Norte: 

A inauguração do Hotel Internacional Reis Magos, em 
setembro de 1965, não apenas ajudou a impulsionar a 
modernização e a urbanização da Praia do Meio, como 
renovou os hábitos de sociabilidade de parte da população 
natalense. O projeto (...) reúne atributos que o fazem 
exemplar das possibilidades de adequação da arquitetura a 
nosso clima, pelo uso dos recursos de ventilação e iluminação 
naturais, de que muito carecem diversos edifícios 
contemporâneos (Dantas, 2014). 

Figura 19 - Hotel Reis Magos e a então Av. Circular 

 
Fonte: http://lugaresesquecidos.com.br 
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Sua construção trouxe para o bairro iluminação, calçamento, galerias, implantação 

de delegacias, bem como desenvolvimento do comércio e inauguração de bares e 

restaurantes. Além disso, o projeto inicial faz uma clara referência a ícones da 

arquitetura modernista brasileira, como ressalta Dantas: 

Destaca-se no complexo o bloco principal serpenteante, 
erguido sobre pilotis e cercado por jardins (hoje 
inexistentes), que ostenta um expressivo pano de cobogós 
numa de suas fachadas, racionalmente ritmadas pela 
estrutura independente, assim como o prisma trapezoidal 
que o intercepta (Dantas, 2014). 

O valor da edificação vai além do arquitetônico e paisagístico, pois possui ainda um 

valor cultural e social para a cidade. De acordo com Tavares (2014), a identificação 

do hotel se imbrica com a própria história dos bairros circunvizinhos, além da 

mescla de orgulho e privilégio que desperta nos moradores da região. Durante um 

protesto ocorrido em 2014 contra a demolição do Hotel Reis Magos, o presidente do 

Centro Comunitário da Praia do Meio, Valdemar Vicente, concedeu uma entrevista a 

Tavares sobre a importância da edificação, na qual afirmou: 

Foi uma obra das mais perfeitas, das mais bonitas, que eu já 
vi aqui na praia [...] É uma tristeza ver o Hotel Reis Magos ir 
ao chão, porque o Hotel Reis Magos representa a praia do 
Meio. Ele representa a população de Natal. Ele foi o primeiro 
prédio construído aqui na praia (Valdemar Vicente apud 
Tavares, 2014). 

Figura 20- Hall de entrada do HIRM. 

 
Fonte: Acervo Waldeci Pindo (Trigueiro et. al., 2014). 
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Figura 21 - Recepção do HIRM. 

 
Fonte: Acervo Waldeci Pindo (Trigueiro et. al., 2014). 

Em 1963, o então Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Aluízio Alves, 

solicitou ao escritório pernambucano Escritório Técnico de Arquitetura e 

Urbanismo (ETAU) o projeto de um “Hotel de Alto Luxo” para a cidade do Natal, de 

acordo com Waldecy Pinto, que juntamente com Renato Torres e Antônio Didier 

compunha o ETAU. O maior desafio para a elaboração do projeto foi o prazo 

estipulado de dois meses para a realização dos projetos de arquitetura, paisagismo 

e engenharia. Após a aprovação do projeto, foi assinado um contrato para a 

conclusão de todos os projetos em sessenta dias. 

Figura 22 - Hotel Internacional Reis Magos. 

 
Fonte: Acervo Waldeci Pindo (Trigueiro et. al., 2014). 

 



41 
 

Em seu projeto arquitetônico original, o HIRM contava com cinco pavimentos 

ocupados por 63 apartamentos, 01 suíte presidencial, recepção, salões nobres, 

elevadores, parque aquático, sauna, playground, restaurante, estacionamento com 

aproximadamente 50 vagas, boate, salão de beleza, áreas de lazer, lojas de 

artesanato, serviço médico e saguão abrigado para embarque e desembarque (sob 

pilotis). O projeto paisagístico foi executado por Gilda Pina e a ambientação por 

Janete Costa. Sobre a escolha do terreno, ressalta Waldecy Pinto: 

A escolha do terreno também obteve a participação dos 
arquitetos do ETAU, porque na ocasião foram postos os 
terrenos que hoje compõe a via costeira, mas por falta de 
acessibilidade e outras benfeitorias, o terreno selecionado foi 
o que o hotel esta edificado atualmente, por oferecer toda 
uma infraestrutura de acesso e dos serviços d’água potável, 
pavimentação das vias, ressaltando a tradicional praia a sua 
frente, como a proximidade do centro da cidade e dos 
principais pontos turísticos, inclusive o Forte dos Reis Magos 
(Waldecy Pinto apud Trigueiro et. al., 2014).  

Em 2014, uma equipe de arquitetos do Departamento de Arquitetura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) elaborou um documento 

atestando a importância histórica, simbólica e arquitetônica do HIRM, com o intuito 

de promover sua preservação frente à possibilidade de demolição, surgida em 

novembro de 2013. Nesse parecer, foram identificados os atributos que qualificam 

o HIRM como exemplar expressivo da arquitetura modernista brasileira, presentes 

em aspectos como o modo de implantação do edifício no lote, a configuração e 

articulação dos volumes e planos, o detalhamento das superfícies, e a solução 

construtivo-estrutural: 

Tais atributos definem mesmo, do ponto de vista da forma, o 
paradigma modernista delineado em três categorias 
morfológicas: (1) a interface entre espaço público e 
privado – só rostos, sem costas (cf Holanda, 2013) – 
oferecendo à rua múltiplas fachadas, compostas por planos 
sucessivos de eventos paisagísticos e arquitetônicos, que 
definem, como nunca antes ou depois, um episódio de lua-de-
mel entre o edifício e a rua; (2) a setorização por uso, 
conforme a máxima modernista da “forma segue a função”; 
(3) o diálogo inovador entre os mandamentos do “estilo 
internacional” – a primazia do volume, a estrutura 
independente, a ausência de ornamentação estilística 
pretérita – e (re)criações resultantes do conhecimento da 
nossa realidade ambiental e sociocultural – as superfícies 
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vazadas, os protetores solares, os arranjos espaciais 
hierarquizados conforma nossa visão de mundo (Trigueiro, 
et. al., 2014, p. 11). 

O parecer identifica seis aspectos principais que tornam o HIRM uma forma 

paradigmática do modernismo, listados e comentados a seguir: 

a) Ocupação do lote: a edificação está inserida longitudinalmente no terreno, 

apresentando amplo recuo frontal (destinado às atividades de lazer) e 

posterior (destinado às atividades de serviço e estacionamento): 

Visualmente integrada à praia e à avenida, a área de lazer 
abre-se para a contemplação dos transeuntes, estabelecendo 
um diálogo entre o espaço público e o espaço privado. Este é 
ainda acentuado pelas permeabilidades proporcionadas pelo 
uso dos pilotis e outros elementos, típicos da Arquitetura 
Moderna (...) A área da piscina se integra às áreas internas de 
lazer sob pilotis, representando espacialmente a 
configuração de novos hábitos e formas de sociabilidade – 
eminentemente “modernas” – que o hotel viria ajudar a 
instituir na capital potiguar (Trigueiro et. al., 2014, p. 11). 

A via de acesso principal de pedestres e veículos tem início na parte frontal 

do terreno e atravessa o bloco principal, dando acesso aos estacionamentos 

e formando uma área coberta de embarque e desembarque. De acordo com 

o parecer, os estacionamentos “também se conformam como traço 

morfológico indicador da adaptação e entusiasmo com as novas formas de 

circulação, preconizadas no seio do movimento modernista (...): o transporte 

rodoviário” (Trigueiro, Edja; et. al., 2014, p. 12). 

b) Concepção volumétrica: o HIRM é formado basicamente por três volumes. 

O corpo principal, “levemente serpenteado e parcialmente suspenso sob 

pilotis” (Trigueiro, Edja; et. al., 2014, p. 12), apresenta cinco pavimentos e é 

interceptado por dois volumes menores: um, na extremidade sudeste, 

composto por um prisma retangular com dois pavimentos, sob pilotis; o 

outro, centralizado, correspondente às circulações verticais (caixa de escada 

e elevadores), é formado pela união de um cilindro e um prisma retangular. 

Para os autores, “esse jogo dinâmico com volumes prismáticos, 

assimetricamente definidos, despidos de qualquer ornamentação vinculada 
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a outros estilos arquitetônicos, constitui em aspecto essencial da leitura 

modernista dessa obra” (Trigueiro et. al., 2014, p. 13).  

 

Destacam, ainda, que o movimento ondulante presente no bloco principal se 

faz presente também em significativas e consagradas obras da arquitetura 

modernista brasileira, em especial da “escola carioca”. Entre os diversos 

exemplares, estão o Conjunto Residencial Pedregulho, do arquiteto Afonso 

Eduardo Reidy, construído na década de 1940 no Rio de Janeiro; o Edifício 

COPAN, de 1952, ícone do modernismo paulista projetado por Oscar 

Niemeyer; e o Edifício Sede do Partido Comunista na França, também obra 

de Niemeyer, inaugurado um ano após o HIRM (Trigueiro et. al., 2014). 

Figura 23 - Vista aérea da fachada posterior do HIRM. 

 
Fonte: Acervo Waldeci Pindo (Trigueiro et. al., 2014). 

c) Integração interior/exterior e fluidez espacial: a integração entre interior 

e exterior se faz presente principalmente nos pilotis que compõem as 

circulações externas do pavimento térreo (que se estendem pelo bloco 

lateral) e na amplitude das esquadrias, compostas por panos de vidro 

geometricamente detalhados.   

 

d) Adequação da arquitetura às características do clima tropical: uma das 

principais tradições do modernismo brasileiro, cuja intenção é adaptar a 
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arquitetura às condições climáticas brasileiras, é a presença do cobogó. No 

HIRM, a fachada sudeste do bloco principal é composta por extensos panos 

de cobogós, que permitem a ventilação natural enquanto protegem da alta 

incidência de radiação solar. Além da beleza exterior, no interior do edifício 

os cobogós “produzem um jogo de luz e sombras que valoriza a forma sinuosa 

do volume principal, à semelhança do que se observa no Conjunto 

Pedregulho” (Trigueiro et. al., 2014, p. 15). A adequação ao clima também é 

observada na presença da ventilação cruzada, promovida pela presença de 

bandeirolas nas portas dos quartos, que permitem a saída do ar advindo das 

aberturas da fachada frontal. 

 

e) Estrutura independente: a estrutura independente, assim como a 

cobertura plana, são bandeiras defendidas pelo modernismo presentes no 

HIRM. Segundo os autores, “a racionalidade da estrutura independente 

define o ritmo de toda a composição, especialmente expressa no bloco 

principal” (Trigueiro et. al., 2014, p. 15), enquanto a cobertura plana 

“arremata os blocos enfatizando sua horizontalidade, de forma clara e 

simples, como preconizaram adeptos do movimento” (Trigueiro et. al., 2014, 

p. 16). 

 

f) Integração das artes: a integração das artes é outra expressão do 

modernismo, consistente na inserção de painéis em grandes superfícies (no 

HIRM, se faz presente no muro a sudeste), e na integração do edifício com o 

paisagismo. No HIRM, as jardineiras da área de lazer abrigavam espécimes 

característicos do clima quente nordestino.   

Para os autores do documento, a reunião desses atributos no Hotel Internacional 

Reis Magos não só o inserem no quadro mais amplo de uma produção de destaque 

da arquitetura modernista brasileira, como “demonstra a apropriação madura de 

seus elementos e princípios” e “ostenta atributos de inegável qualidade espacial e 

artística” (Trigueiro et. al., 2014, p. 16). 

A partir do exposto, tomou-se a decisão de pautar a intervenção que aqui será 

desenvolvida pela preservação desses seis aspectos, identificados como essenciais 
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ao edifício moderno. As diretrizes para intervenção no edifício moderno do HIRM 

aqui propostas tem como foco promover a modernização simultânea à salvaguarda 

de suas características essenciais.  

2.2. Praia do Meio: contexto urbano e social 

No Brasil, a orla marítima passa a ter seu valor cênico e paisagístico incorporado ao 

repertório urbano da sociedade a partir do século XX, seguindo a tendência europeia 

e americana. Quando possuir um imóvel com vista para o mar se torna sinônimo de 

status, surgem nas orlas diversos bairros, orientados por esse princípio: “A via beira-

mar transforma-se em pólo aglutinador da população e a praia assume a função 

urbana do parque, sendo utilizada como centro de lazer por um público amplo” 

(MACEDO, 2007, p.50). A Praia do Meio, que originalmente surgiu como uma 

comunidade de pescadores, foi descoberta pela elite natalense nas décadas de 1910 

e 1920, tornando-se então um reduto de veranistas (SEMURB, 2010). Vale ressaltar 

que a apropriação do espaço da orla pelas classes dominantes gera uma segregação 

sócio espacial, situação frequentemente encontrada nas praias de Natal. 

Nos últimos anos, as questões urbanas da orla marítima brasileira vêm sendo 

discutidas pelo poder público. Em 1998, foi elaborado o Projeto de Gestão Integrada 

da Orla Marítima – Projeto Orla, “um programa de gestão territorial (ambiental e 

patrimonial) para a orla marítima do país” (Moraes e Zamboni, 2007, p.7). O Projeto 

Orla foi previsto no Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, por iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Em 2003, o Projeto Orla foi reestruturado, com 

uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo 

Federal e o MMA. Na nova versão, se destacam os seguintes pressupostos:  

A Zona Costeira é vista como patrimônio nacional, com sua 
utilização condicionada à proteção ambiental (conforme §4º 
do art. 225 da Constituição Federal de 1988); as terras 
públicas passam a ser vistas considerando-se sua função 
sócio ambiental; a sociedade civil transcende da posição de 
beneficiária das políticas públicas para co-gestora na 
elaboração e acompanhamento das políticas, conjuntamente 
com os demais entes federativos. (VALENÇA, 2010, p. 7245.) 

A Praia do Meio apresenta uma urbanização predominantemente horizontalizada 

devido à existência de uma legislação atuante no local, parte integrante do Plano 
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Diretor de Natal, que limita a altura das construções. Tal aspecto é uma vantagem 

na preservação da paisagem, porém há uma constante pressão em prol da sua 

modificação, oriunda dos setores de turismo, comércio e construção civil.  

Em contrapartida à questão da preservação da paisagem, que ainda resiste na orla 

do bairro, é possível identificar no local a carência de áreas públicas com função 

sócio ambiental, destinadas ao uso comum da população (lazer, cultura, etc.). É 

importante observar que a promoção dessa função possibilitaria ainda a valorização 

da orla e da praia como um todo.  

Com a construção da Via Costeira, inaugurada em 1983, houve um intenso 

desenvolvimento urbano na Praia de Ponta Negra, atraindo tanto a população local 

quanto os turistas. Essa mudança do eixo turístico para o litoral sul fez com que a 

Praia do Meio, antes a mais requisitada da cidade, se tornasse precária, passando a 

ser utilizada apenas pela sua população originária, de baixa renda (Asevedo, 2007). 

De acordo com a análise de Castro e Sales (2011), os conflitos de interesse e a 

estagnação do desenvolvimento dessa área estão fortemente relacionados às 

prescrições legislativas existentes no local: 

Estando a área de Orla de estudo localizada numa área que 
inclui Zona Especial Turística, Área Especial de Interesse 
Social e Zona de Proteção Ambiental, os conflitos de 
interesses se fazem presentes e constantes. Estas prescrições 
específicas são responsáveis por tais conflitos e em parte pela 
paralisação do desenvolvimento local, pois os investidores 
reclamam das limitações para construir na região. Os 
moradores, por outro lado, clamam pela regulamentação da 
lei que os assegurariam no local, e impediria a especulação 
por parte dos investidores e empresários. (Castro e Sales, 
2011, p. 33).   

Dessa forma, faz-se necessária uma mediação que torne possível o investimento 

econômico no setor turístico, respeitando-se a legislação ambiental incidente e 

mantendo a população local. Considerando esse contexto, um dos objetivos do 

projeto de requalificação do HIRM é mesclar a função urbana de parque (presente 

na orla como um todo) com a função social de que carece o bairro, destinando a 

edificação à população local e contribuindo para a requalificação da Praia do Meio. 
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A fim de identificar as principais necessidades dos habitantes do bairro que possam 

ser supridas ou amenizadas com a requalificação do HIRM, foram analisados 

diversos documentos formulados pela SEMURB, entre eles o livro Natal em Detalhes, 

publicado em 2009, e o Anuário Natal 2014. Em 2010, o bairro contava com uma 

população residente de 4.770 habitantes, em sua maioria de baixa renda: 63,82% 

possuía renda mensal de até 2 salários mínimos, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, apresenta ainda um 

aglomerado subnormal5, São José do Jacó, com 97 domicílios particulares ocupados 

em 2010. 

Quanto aos equipamentos urbanos, nota-se deficiência nos cinco âmbitos analisados 

pela SEMURB (Educação, Saúde, Desporto, Segurança Pública e Equipamentos 

Urbanos), conforme a tabela a seguir: 

Figura 24 - Bairro Praia do Meio: Serviços e Equipamentos urbanos. 

Fonte: SEMURB, 2014. 

Ao realizar uma comparação com os dados de Petrópolis, outro bairro da Região 

Administrativa Leste da cidade, as carências da Praia do Meio são evidenciadas. Com 

uma população residente muito aproximada (em 2013, Petrópolis contava com 

5.721 habitantes, enquanto a Praia do Meio apresentava 5.152), Petrópolis possui, 

                                                           
5 A SEMURB define como aglomerado subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 
51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, 
ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou 
particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa). 
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além da escola municipal, 06 escolas estaduais, 01 escola federal, e 04 escolas 

particulares, enquanto na Praia do Meio há apenas 01 escola municipal e 01 escola 

estadual. Na saúde, as diferenças também são evidentes: de um lado, a Praia do Meio 

apresenta apenas 01 hospital, do outro, Petrópolis conta com 01 unidade básica, 04 

hospitais, 01 unidade mista maternidade e 02 clínicas especializadas. 

Figura 25 - Bairro Petrópolis: Serviços e Equipamentos urbanos. 

Fonte: SEMURB, 2014. 

Além das deficiências nos setores de educação e saúde, os documentos evidenciam 

outras características da área com potencial para serem exploradas no projeto de 

requalificação do HIRM, a exemplo da produção de lixo domiciliar: o bairro tem uma 

produção diária de aproximadamente 7,40 toneladas. Quanto aos aspectos positivos 

identifica-se, principalmente, a prática do surf e o potencial turístico, paisagístico e 

comercial. 
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Figura 26 - Produção diária de lixo domiciliar no município de Natal. 

 
Fonte: SEMURB, 2014. 

 

Figura 27 - Turismo, história e cultura: Praia do Meio e Praia dos Artistas, 
respectivamente. 

  
Fonte: SEMURB, 2014. 

Uma vez que os projetos destinados a equipamentos da área de saúde são 

considerados de alta complexidade, e considerando, ainda, a área do espaço 

edificado existente, o anteprojeto aqui desenvolvido irá contemplar as áreas de 

cultura e educação, para que o desenvolvimento dos cidadãos como indivíduos 

impulsione o desenvolvimento da Praia do Meio como bairro e como comunidade.  

 



50 
 

3. CONDICIONANTES PROJETUAIS 

Neste item são apresentados os fatores que influenciaram diretamente nas decisões 

projetuais acerca do Centro Reis Magos de Cultura e Educação. São abordados 

aspectos como as características do terreno em que o equipamento está inserido, os 

condicionantes legais e climáticos atribuídos ao local, assim como o programa de 

necessidades. Os condicionantes e diretrizes projetuais decorrentes do valor 

patrimonial do edifício já foram apresentados no item 2.1 do capítulo anterior e 

reforçados no início do capítulo 4 por sua forte relação com o resultado projetual 

que será apresentado neste capítulo. 

3.1. Análise do terreno 

O HIRM situa-se no bairro Praia do Meio e ocupa uma quadra a beira-mar, 

contornada pela Av. Presidente Café Filho, Av. 25 de Dezembro, Rua Mascarenha 

Homem e Rua Feliciano Coelho. Além da proximidade com a área residencial da 

Praia do Meio, principal público alvo do projeto, sua localização na Av. Pres. Café 

Filho, importante eixo viário de Natal, permite um fácil acesso ao edifício, oriundo 

da população residente nos demais bairros. Esse aspecto é principalmente relevante 

para que as atividades culturais promovidas no Centro Reis Magos sejam usufruídas 

não apenas pela Praia do Meio, mas para a cidade como um todo. 

Figura 28 - Localização do terreno do HIRM, destacado em vermelho. 

 
Fonte: Google Maps, 2015. 

N 



51 
 

O terreno possui uma forma retangular com aproximadamente 134m de frente por 

70m de profundidade, totalizando uma área de 9.400m². Sua topografia, a qual o 

projeto original do HIRM se adapta e se integra, apresenta uma diferença de nível de 

aproximadamente 3m, sendo o nível mais alto na porção norte e o mais baixo na 

porção sul do terreno. Uma de suas principais vantagens consiste no potencial 

paisagístico, uma vez que a edificação apresenta ampla vista para o mar, sem 

nenhum anteparo que a separe da praia, além da via e do calçadão. 

Figura 29 - Vista da calçada do HIRM para a praia. 

 
Fonte: Google Maps, 2015. 

Outro ponto importante para o desenvolvimento do anteprojeto aqui apresentado é 

a existência de uma área livre na porção noroeste do terreno, de aproximadamente 

1.200m², com capacidade para receber uma nova construção sem que haja perda da 

paisagem visualizada pelo usuário que utilize o volume principal do edifício.  

Figura 30 - Área livre da extremidade noroeste, destacada em vermelho. 

 
Fonte: Google Maps, 2015. 

N 
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Figura 31 - Área livre do terreno, vista a partir da Rua Feliciano Coelho. 

 
Fonte: Google Maps, 2015. 

3.2. Condicionantes climáticos 

Os estudos climáticos relativos à insolação foram realizados com a utilização da 

carta solar da cidade de Natal, que ilustra a trajetória do Sol durante todo o ano. Já 

para os estudos relativos à ventilação, foi utilizada a rosa dos ventos, também 

específica para Natal, que indica as direções e velocidades predominantes dos 

ventos. 

Figura 32 - Carta solar e rosa dos ventos de Natal, respectivamente. 

  
Fonte: LabCon, UFRN. 

Com a sobreposição da carta solar no terreno analisado, é possível identificar as 

áreas mais afetadas pela insolação: as fachadas leste e oeste recebem insolação 

direta durante todo o ano, do sol nascente e poente, respectivamente. Como se 

observa no projeto original do HIRM, através da forte presença dos cobogós, é de 

suma importância a utilização de elementos de proteção solar nas fachadas oeste, 

em virtude do conforto térmico dos ambientes.  
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Figura 33 - Sobreposição da carta solar no terreno. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2015. 

Ao analisar a sobreposição da rosa dos ventos no terreno em questão, apreende-se 

que os ventos locais predominantes são originários das direções sudeste, sul e leste. 

A partir dessa informação, entende-se que as aberturas dessas fachadas (sudeste, 

sul e leste) devem ser, preferencialmente, grandes e sombreadas, a fim de permitir 

a ventilação, porém evitar a insolação direta. 

Figura 34 - Sobreposição da rosa dos ventos no terreno. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2015. 

Os estudos de insolação e ventilação determinam ainda o zoneamento dos 

ambientes: os de maior permanência devem localizar-se nas fachadas norte e sul, 

cuja incidência solar é menor, enquanto os de menor permanência devem locar-se 

na fachada oeste, prejudicada pelo sol poente, além da falta de insolação direta. O 

HIRM, devido à forma retangular do terreno e ao potencial paisagístico da orla, 

apresenta uma forma alongada, com a fachada principal voltada para leste. Apesar 
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de a fachada leste apresentar a vantagem de receber ventilação natural, a proteção 

solar se faz necessária devido à insolação direta. Esse zoneamento, entretanto, pode 

ser mais bem aplicado no desenvolvimento de uma nova construção no terreno.  

3.3. Condicionantes legais 

Para a análise dos condicionantes legais foram utilizadas, além do Plano Diretor de 

Natal, as exigências contidas no Código de Obras e Edificações do Município de Natal, 

no Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio 

Grande do Norte e na Norma Brasileira de Acessibilidade, NBR 90506. 

3.3.1. Plano Diretor de Natal 

De acordo com o zoneamento apresentado no Plano Diretor, a área onde se localiza 

o HIRM apresenta prescrições legais específicas, uma vez que está inserida na Zona 

Especial de Interesse Turístico 3 (ZET-3). As Zonas Especiais de Interesse Turístico 

são instituídas por legislação específica e constituem Áreas de Controle de Gabarito, 

que “visam proteger o valor cênico-paisagístico, assegurar condições de bem estar, 

garantir a qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade” (Plano diretor, 2007, 

p.412). 

Considerando sua localização na Orla Marítima da cidade, A ZET-3 foi criada pela Lei 

nº 3.175, de 26 de Janeiro de 1984, e regulamentada pela Lei. nº 3.639, de 10 de 

dezembro de 1987, que dispõe sobre os usos do solo e demais prescrições 

urbanísticas da zona. Segundo a legislação, o lote onde se insere o HIRM localiza-se 

na Subzona de Atividades Múltiplas (SZ-2). Com relação ao gabarito permitido, o 

limite de interferência visual contido no Anexo II determina o gabarito máximo em 

dois pavimentos (7m) para as edificações localizadas na Av. Pres. Café Filho.  

                                                           
6 Se o edifício já contasse com alguma proteção patrimonial, haveria também o condicionante desta 
legislação. No caso de edifícios tombados pelo IPHAN, deve-se seguir o disposto pela Portaria nº 420, de 
dezembro de 2010, que dispõe “sobre os procedimentos a serem observados para a concessão de 
autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e respectivas áreas de 
entorno”. Esta portaria prevê a realização, entre outros, de: pesquisa histórica, levantamento fotográfico, 
análise tipológica, identificação de materiais e sistema construtivo; e diagnóstico do estado de 
conservação do bem. Para o desenvolvimento deste anteprojeto, foi realizada uma busca pelo máximo 
de informações possíveis sobre estes aspectos que, obviamente, precisariam de um maior detalhamento 
para a continuidade e realização efetiva deste projeto.   
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No Anexo V – Quadro de Prescrições Urbanísticas – Folha nº 2, são regulamentados 

os índices da SZ-2 relacionados à utilização, ocupação e conforto, recuos mínimos, 

entre outros. Através da análise do Quadro, observou-se que os recuos mínimos 

exigidos para o terreno em questão são de 5,0m para recuo frontal, 1,5m para recuos 

laterais e 3,0m para recuo de fundo, conforme o quadro a seguir: 

Figura 35 – Anexo V – Quadro de prescrições urbanísticas – Folha nº 02. 

  
Fonte: Plano Diretor de Natal, 2004. 

O HIRM, cuja construção antecede a publicação da lei no Plano Diretor de Natal, 

possui um gabarito de 14,4m, superior ao que se permite construir atualmente no 

local. Esse é outro aspecto que valoriza a preservação da estrutura modernista, no 

sentido da possibilidade de aproveitamento dos três pavimentos, que não poderiam 

existir em uma nova edificação: qualquer nova construção no terreno deverá 

obedecer às prescrições determinadas pela ZET-3 e demais normas vigentes. 

3.3.2. Código de Obras e Edificações do Município de Natal 

Com relação ao Código de Obras, os principais parâmetros aplicados ao anteprojeto 

do Centro Reis Magos dizem respeito ao acesso à edificação, ao estacionamento, às 

calçadas e às escadas, estando listados a seguir: 

 A entrada e saída do estacionamento, da garagem e dos pátios de carga e 

descarga devem ser projetadas de modo a não criar ou agravar problema de 

tráfego nas vias que lhe dão acesso, devendo, quando o lote tiver frente para 
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mais de um logradouro, ser feita, sempre que possível, pela via de menor 

hierarquia; 

 A execução das calçadas deve obedecer largura mínima igual a 2,50m e 

declividade longitudinal paralela ao grade do logradouro lindeiro ao lote, 

vedada a mudança brusca de nível ou degrau; 

 O proprietário da obra em terreno de esquina fica obrigado a executar a 

construção de rampas de transição entre o leito carroçável e o passeio em 

todas as vias que margeiam sua utilização, conforme as NBR’s específicas; 

 Os edifícios públicos ou os edifícios privados de uso público devem dispor de 

banheiros masculino e feminino, nos quais são instaladas peças sanitárias, 

equipamentos e acessórios adequados as pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido na NBR 9050; 

 A quantidade de vagas para estacionamento de veículos, considerando o uso 

da edificação como “Serviço de educação em geral, incluindo escolas de arte, 

dança, idiomas, etc.”, assim como sua localização em uma Via Arterial (Av. 

Pres. Café Filho), deve ser calculada pela relação de 1 vaga / 40m² de área 

construída. Para esse caso, exige-se ainda embarque e desembarque e casa 

de lixo; 

 Em equipamentos com capacidade entre 100 e 200 vagas para veículos cujo 

lote apresente testada maior que 50m, o acesso localizado em uma Via 

Coletora (Av. 25 de Dezembro) deve seguir a “Opção D”, representada no 

Anexo II, conforme imagem a seguir: 
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Figura 36 - Modelo de desenho e dimensionamento de acesso ao lote. 

 
Fonte: Plano Diretor de Natal, 2004. 

 

3.3.3. Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico do 

Estado do Rio Grande do Norte 

O Código de Segurança contra Incêndio e Pânico estabelece exigências para as 

edificações de acordo com sua classificação quanto à ocupação, sendo o Centro Reis 

Magos definido como Ocupação Reunião Pública.  

De acordo com o documento, as edificações construídas anteriormente a 09 de 

dezembro de 1974, data da publicação da Lei nº 4.436 devem ser analisadas de 

forma a atender aos requisitos de segurança, dentro de suas condições técnicas 

construtivas. Sendo assim, dada a inviabilidade de realizar alterações em aspectos 

estruturais da edificação existente, as exigências consideradas na elaboração do 

anteprojeto foram aquelas relacionadas à escada de segurança. Para a escada de 

segurança convencional, o Código de Segurança lista exigências referentes à 

circulação, forma e dimensões dos degraus, largura mínima da escada, altura 

máxima entre patamares consecutivos, dimensões relativas ao corrimão, entre 

outras.  

Para a proposta do Auditório Multiuso, que ocupa uma nova construção, anexa ao 

HIRM, foram observadas as demais exigências específicas da Ocupação Reunião 

Pública, estando as principais citadas a seguir: 
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 Edificações com mais de um pavimento terão escadas com largura mínima de 

1,60m, para público de até 200 pessoas; 

 Nos auditórios e demais locais onde as cadeiras estejam dispostas em fileiras 

e colunas, os assentos obedecerão aos seguintes requisitos: a) distância 

mínima de 90cm de encosto a encosto; b) número máximo de 15 assentos 

por fila e de 20 assentos por coluna; c) distância mínima de 1,20 m entre 

séries de assentos; d) não é permitido assentos junto à parede, devendo-se 

distanciar-se desta de, no mínimo, 1,20m; 

 Deverão dispor de locais de espera com área obedecendo a proporção de 

12m² para público de 200 pessoas. 

 

 

3.3.4. Acessibilidade: NBR 9050 e Portaria do IPHAN nº 420 

A NBR 9050 é a norma brasileira relativa a acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos, publicada em 2004. Seu objetivo consiste em 

estabelecer critérios e parâmetros técnicos de condições de acessibilidade, a fim de 

proporcionar a utilização de maneira autônoma do ambiente à maior quantidade 

possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 

percepção. O cumprimento desses critérios tornou-se obrigatório através do 

decreto-lei 5296/2004, que regulamenta as leis federais nº 10.048/2000 e 

nº10.098/2000. 

Os principais parâmetros aplicados no Centro Reis Magos dizem respeito às áreas 

de circulação e manobra para cadeirantes, à sinalização de vagas de estacionamento, 

espaços, desníveis e outros obstáculos; dimensões mínimas relativas a acessos e 

circulações, como portas, corredores, escadas, corrimãos e guarda-corpos; 

dimensionamento para instalações de banheiros acessíveis; e reserva de espaços 

reservados para portadores de necessidades especiais. 

Quanto à Portaria do IPHAN nº 420, o documento solicita uma série de exigências 

para a intervenção em bens tombados. Para este anteprojeto, foi importante 

observar o Artigo 8º, que determina:  
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Para os bens que tenham ou terão destinação pública ou 
coletiva, cujas intervenções sejam classificadas como 
Reforma/Construção Nova ou Restauração, o projeto deverá 
contemplar a acessibilidade universal, obedecendo-se ao 
previsto na Instrução Normativa Iphan nº 01/2003 (IPHAN, 
2010, p. 5). 

A Instrução Normativa Iphan nº 01/2003 dispõe sobre a acessibilidade aos bens 

culturais imóveis acautelados em nível federal e outras categorias. Nela são 

estabelecidos critérios e recomendações a fim de promover as devidas condições de 

acessibilidade a esses bens, para que possam ser usufruídos pela sociedade como 

um todo, em especial pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Esse documento atenta para a importância de assegurar a acessibilidade 

plena sempre que possível, porém através de intervenções que se harmonizem com 

o conjunto.  

3.4. Programa de necessidades e Pré-dimensionamento 

O programa de necessidades e o pré-dimensionamento do Centro Reis Magos foram 

desenvolvidos a partir do espaço edificado existente e das demandas estimadas para 

a população da Praia do Meio. Os dimensionamentos foram orientados, além disso, 

com base nas informações publicadas por Neufert (1976) e na NBR 9050. 

Quadro 1 - Pré-dimensionamento e descrição dos ambientes. 

Setor Ambiente Qntd. 
Área 
Unit. 
(m²) 

Área 
Total 
(m²) 

Observação 
Área do 

Setor 
(m²) 

A
d

m
in

is
tr

a
çã

o
 

Sala de Espera / 
Recepção 

1 9 9 
Capacidade para 02 

funcionários, com espera 
para 04 pessoas 

105,64 

Guarda-Volumes 1 9 9 
Balcão de atendimento e 

armários 

Secretaria 1 9 9 

Capacidade para 04 
funcionários, com 

atendimento para 04 
pessoas 

Direção 1 9 9 
Estação de trabalho do 

Diretor, com atendimento 
para 02 pessoas 
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Sala de Reuniões 1 20 20 Capacidade para 10 pessoas 

Miniauditório 1 2 32 Capacidade para 24 pessoas 

Copa 1 9 9 - 

Banheiro 3 2,88 8,64 
01 banheiro na Direção e 02 
banheiros para funcionários 

C
u

lt
u

ra
 

Atendimento ao 
público 

1 6 6 
Balcão de atendimento ao 
público para orientações 

sobre eventos / exposições 

537,52 

Foyer 1 100 100 
Espaço de acolhida ao 

público 

Sala de exposição 
permanente 

1 100 100 - 

Sala de exposição 
temporária 

1 100 100 - 

Sala do patrimônio 
modernista 
natalense 

1 100 100 - 

Minibiblioteca 1 100 100 
Capacidade para pequeno 
acervo de livros com áreas 

de leitura 

Lanchonete 1 20 20 
Cozinha e Balcão de 

atendimento ao público 

Banheiro 4 2,88 11,52 
02 banheiros no Foyer e 02 

banheiros na lanchonete 

E
d

u
ca

çã
o

 

Sala de Aula / 
Línguas 

estrangeiras 
4 25 100 

Sala com capacidade para 20 
alunos 

614,4 

Sala de 
Informática 

1 25 25 
Sala com capacidade para 20 

alunos 

Sala de Dança e 
Teatro 

2 38 76 
Sala com capacidade para 10 

alunos 

Sala de Música 1 38 38 
Sala com capacidade para 10 

alunos 

Oficina de Artes 1 25 25 
Sala com capacidade para 10 

alunos 
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Oficina de 
Culinária 

1 40 40 
Sala com capacidade para 12 

alunos 

Oficina de 
Trabalhos Manuais 

1 48 48 
Sala com capacidade para 12 

alunos 

Oficina de Costura 1 48 48 
Sala com capacidade para 12 

alunos 

Oficina de 
fabricação de 

pranchas de surf 
1 48 48 

Sala com capacidade para 12 
alunos 

Oficina de Artes 
Marciais 

1 25 25 
Sala com capacidade para 10 

alunos 

Sala da Creche - 
Lactantes 

1 24 24 
Sala com capacidade para 12 

crianças 

Sala da Creche – 1 
a 3 anos 

2 24 48 
Sala com capacidade para 12 

crianças 

Banheiro Infantil 3 2,88 8,64 
01 banheiro adaptado para 

cada Sala da Creche 

Sala dos 
Professores 

1 25 25 
Capacidade para 10 

professores 

Banheiro 2 2,88 5,76 Para uso dos professores 

Vestiário 2 15 30 Para uso dos alunos 

A
u

d
it

ó
ri

o
 M

u
lt

iu
so

 

Foyer 1 50 50 
Espaço de acolhida ao 

público 

392 

Bilheteria 1 8 8 
Capacidade para 02 

funcionários 

Café 1 10 10 
Integrado ao Foyer e 
destinado ao público 

Auditório Multiuso 1 150 150 
Capacidade para 100 

espectadores 

Palco / Coxias 1 100 100 - 

Sala de controle de 
áudio, vídeo e 

iluminação 
1 16 16 Capacidade para 04 técnicos 

Camarim 2 9 18 
Camarim com banheiro 

incluso 
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Depósitos de 
materiais cênicos 

1 10 10 - 

Banheiro 2 15 30 
Destinado ao público do 

auditório 

S
e

rv
iç

o
 

Depósito 1 15 15 - 

50,76 
Vestiário 1 15 15 - 

DML 1 15 15 - 

Banheiro 2 2,88 5,76 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

3.5. Zoneamento 

O zoneamento inicial foi realizado de acordo com o pré-dimensionamento, que 

setoriza o equipamento em cinco setores: administração, cultura, educação, serviço 

e auditório multiuso. Os quatro primeiros foram distribuídos na edificação existente 

no terreno, enquanto o auditório multiuso receberá uma nova construção. Essa 

decisão decorreu da natureza dos ambientes definidos no seu pré-

dimensionamento, que dificilmente se adaptariam à estrutura do HIRM, como palco 

e coxias, que necessitam de um pé direito alto. 

Os cinco pavimentos do HIRM são aqui definidos como: pavimento inferior, 

pavimento térreo e pavimentos-tipo (1º, 2º e 3º pavimentos). 
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Figura 37 - Zoneamento por setores. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

O zoneamento foi definido de acordo com a relação que cada setor estabelece com 

espaço urbano e com os usuários. O setor destinado à cultura foi locado no 

pavimento térreo, que abriga o acesso principal à edificação, facilitando assim a 

recepção aos usuários esporádicos – o público externo de atividades culturais como 

festas, exposições e eventos de forma geral. Já para o setor voltado para a educação 

foram destinados os três pavimentos-tipo. Dessa forma, as atividades diárias 

oferecidas pelo Centro Reis Magos devem ocorrer em um espaço cujo acesso é mais 

restrito, reduzindo assim interferências do meio externo na realização de atividades 

que exigem concentração.  

O pavimento inferior, que também possui acesso proveniente da Av. Pres. Café Filho, 

foi dedicado aos espaços de convivência e ao setor administrativo, que é voltado em 

sua maioria para atividades internas, porém possui ambientes de atendimento ao 

público. No anteprojeto de requalificação aqui proposto, o pavimento inferior do 

volume prismático passa a receber um espaço de convivência permeado por 

jardineiras, fortalecendo a integração interior/exterior ao conectar-se com os 

jardins externos da edificação.  
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4. ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO 

Considerando-se o contexto abordado no capítulo anterior, este trabalho apresenta 

como proposta o anteprojeto do Centro Reis Magos de Cultura e Educação. Seus 

principais fatores condicionantes são a conservação do edifício modernista como 

patrimônio, cujas diretrizes para intervenção foram definidas no subitem 2.1., e a 

função social em prol da população da Praia do Meio. O Centro Reis Magos visa 

promover a valorização do patrimônio artístico e cultural da cidade, aliada ao 

desenvolvimento intelectual, profissional e social da população.  

Conforme colocado no item 2.1, busca-se promover a modernização simultânea à 

salvaguarda de suas características essenciais: ocupação do lote; concepção 

volumétrica; integração interior/exterior e fluidez espacial; adequação da 

arquitetura às características do clima tropical; estrutura independente; e 

integração das artes. 

Neste capítulo é exposto o conceito da proposta arquitetônica, o partido adotado na 

intervenção e a sua evolução, através da apresentação das diferentes soluções 

volumétricas desenvolvidas ao longo do processo projetual.  
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4.1. O processo de valorização da memória modernista no restauro e 

requalificação do HIRM 

Os principais aspectos e elementos do projeto original do HIRM cuja restauração ou 

recomposição volumétrica são aqui propostos serão apresentados a seguir. É 

importante ressaltar que a recomposição desses elementos (como esquadrias e 

passeios, por exemplo) foi realizada com dimensões aproximadas, através de um 

levantamento fotográfico de imagens externas, uma vez que o acesso à edificação, 

necessário para a realização de um levantamento mais preciso, está atualmente 

vetado por decisão dos proprietários.  

Com relação às plantas baixas, o único documento acessível para a realização deste 

trabalho foi uma planta baixa esquemática de um único pavimento do HIRM, 

elaborada em 2009 através de um levantamento realizado para uma proposta de 

reforma. Esse documento foi disponibilizado pela SEMURB através de uma via 

impressa, e digitalizado por alunos do CAU-UFRN em 2014. A planta baixa, que 

apresentava apenas poucas cotas e várias dimensões incoerentes, precisou ser 

reformulada através da comparação com fotografias antigas e atuais, assim como 

imagens aéreas obtidas através do programa Google Street View.  

Figura 38 - Planta baixa do HIRM disponibilizada pela SEMURB. 

 
Fonte: Editado por alunos do CAU-UFRN, 2014. 

As dimensões do lote foram obtidas através do mapa de arruamento de Natal 

(elaborado pela Prefeitura do Natal em 2007) e a locação da edificação no lote foi 
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determinada através da sobreposição da planta baixa em uma imagem gerada pelo 

Google Street View. Essa sobreposição de imagens fundamentou ainda outros 

ajustes importantes, como a recomposição do volume cilíndrico (forma, dimensões 

e locação) e do volume principal, que na planta baixa possuía apenas 21 módulos, 

quando na realidade é formado por 22. 

A seguir estão exemplificados os principais volumes e elementos que foram 

identificados através de fotografias antigas e auxiliaram na recomposição 

volumétrica e da relação de cheios e vazios do projeto arquitetônico do HIRM. 

Figura 39- Elementos do HIRM identificados por fotografia. 

 
Fonte: Trigueiro et. al., editado pela autora, 2015. 

Figura 40 - Elementos do HIRM identificados por fotografia. 

 
Fonte: Trigueiro et. al., editado pela autora, 2015. 

A definição dos aspectos a serem preservados ou reconstituídos seguiu as diretrizes 

de intervenção anteriormente definidas: 
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a) Ocupação no lote: a inserção longitudinal da edificação no lote cria dois 

espaços com maior possibilidade de utilização – os recuos frontal e posterior. 

O recuo frontal foi novamente ocupado por jardins e, adequando-se ao novo 

uso, a piscina foi substituída por áreas de convivência – tendo essas a mesma 

característica de abrir-se para a contemplação dos transeuntes e de 

estabelecer o diálogo entre a edificação e o espaço público. A rampa de acesso 

principal existente no projeto original (e atualmente inexistente), localizada 

na porção central do lote, também foi retomada. O recuo posterior, por sua 

vez, permaneceu destinado às atividades de serviço, abrigando agora a 

entrada de veículos e o acesso ao novo estacionamento, localizado no 

subsolo. A criação desse subsolo tomou partido da diferença de nível 

existente na porção norte do terreno. 

 

b) Concepção volumétrica: os três volumes principais do HIRM foram 

mantidos, conforme o projeto original. O volume cilíndrico manteve a função 

de circulação vertical, porém agora abrigando apenas os elevadores, uma vez 

que a legislação atual de combate ao incêndio não admite escadas de fuga 

com lances circulares e degraus em leque – uma nova caixa de escada foi 

então criada na porção central do corpo principal do edifício, o volume 

serpenteado, sem comprometer a leitura dos três volumes principais que se 

desejava valorizar. 

 

c) Integração interior/exterior e fluidez espacial: com as várias 

intervenções que o HIRM sofreu ao longo dos anos, os principais elementos 

que garantiam a integração interior/exterior e a fluidez espacial foram 

perdidos. Na proposta de requalificação aqui apresentada esses elementos 

foram recuperados, sendo eles a porção do volume principal suspensa sobre 

pilotis, a circulação externa do pavimento térreo que se estende pelo bloco 

lateral e os panos de vidro geometricamente detalhados que compunham as 

esquadrias da fachada leste. Buscou-se, assim, a recomposição da relação de 

cheios e vazios do edifício modernista. 
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d) Adequação da arquitetura às características do clima tropical: os panos 

de cobogós e as bandeirolas presentes na fachada oeste, os principais 

elementos de adequação ao clima local, também foram recuperados com a 

proposta. Além das vantagens referentes ao conforto ambiental da 

edificação, o alto valor estético da fachada oeste foi fundamental na decisão 

da sua restauração conforme o projeto original. 

 

Figura 41 - Estado atual dos panos de cobogó e desenho do cobogó. 

   
Fonte: elaborado pela autora, 2015. 

e) Estrutura independente: a estrutura independente, mantida na proposta, 

foi responsável por possibilitar as modificações necessárias nas plantas-

baixas da edificação (reconfiguração das paredes internas), tornando-a capaz 

de abrigar o novo uso sem modificações nas fachadas ou na volumetria 

originais. A estrutura independente e o princípio da planta livre, amplamente 

defendidos no modernismo, também tornaram possível a elaboração desta 

proposta de requalificação, mesmo tendo sido excluída a possibilidade de 

realização de um levantamento dos ambientes internos.  

 

f) Integração das artes: a integração do edifício com o paisagismo foi um fator 

fortemente valorizado na requalificação. As jardineiras presentes na área de 

lazer foram expandidas para a área que atualmente abriga a piscina e para o 

pavimento inferior do volume constituído por um prisma retangular, 

formando amplas áreas de convivência.  

 

4.2. O diálogo entre o novo e o antigo  
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Neste anteprojeto, o auditório multiuso foi projetado para suprir uma necessidade 

decorrente do novo uso recebido pelo HIRM: a apresentação da produção cultural e 

intelectual do Centro Reis Magos para um público interno e/ou externo. A nova 

construção teve como linha condutora a integração à edificação existente, sem 

causar seu ofuscamento ou prejuízo de seus atributos. Optou-se por um volume 

independente, com gabarito máximo de 7m, cuja conexão física com o antigo HIRM 

fosse realizada através apenas da paginação de piso, com o intuito de evidenciar o 

caráter de execução posterior da edificação. 

Tendo em vista esses pré-requisitos, foram realizados diversos estudos 

volumétricos, a fim de encontrar a melhor solução formal e espacial para o edifício. 

Os croquis dos estudos de maior relevância são apresentados a seguir: 

Figura 42 - Croquis opção "A" 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Figura 43 - Croquis opção "B" 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

Figura 44 - Croquis opção "C" 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Figura 45 - Croquis opção "D" 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

Figura 46 - Croquis opção "E" 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Figura 47 - Croquis opção "F" 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

A solução estudada na opção “F” foi escolhida para ser desenvolvida devido aos seus 

aspectos formais e estéticos, que melhor se harmonizaram com o HIRM, assim como 

pela mínima interferência causada na edificação existente. Com a implantação 

paralela à Rua Feliciano Coelho, a modificação na fachada leste do lote resume-se 

apenas à adição de um painel de cobogós. Optou-se pela elaboração de um volume 

discreto e condizente com os princípios modernistas promovidos pelo edifício do 

HIRM. 

4.3. Memorial descritivo e justificativo 

Uma vez realizados os zoneamentos iniciais, foi desenvolvido um zoneamento 

específico para os três pavimentos-tipo. A setorização se deu da seguinte forma: no 

primeiro pavimento foram locados os ambientes que recebem atividades com fluxo 

intenso de pessoas e que são produzem muito ruído sonoro, como as salas de aula, 

a biblioteca e a livraria. No segundo pavimento, o setor ao norte abrigou os demais 

espaços com atividades de baixo ruído (como salas de informática e sala de yoga), 
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enquanto as atividades de maior ruído (sala de música, oficinas de artes maciais e 

de marcenaria, entre outras) ocuparam o setor ao sul. Por fim, o terceiro pavimento 

recebeu as atividades de acesso mais restrito: os ambientes destinados à creche 

infantil. O restaurante, assim como as oficinas de culinária, também foi locado no 

ultimo pavimento, para tomar partido da favorecida vista para a paisagem natural 

da praia. 

Os demais setores também mantiveram o zoneamento inicial: o pavimento inferior 

abriga o setor administrativo e áreas de convivência, enquanto o setor de cultura foi 

locado no pavimento térreo. Enquanto os três pavimentos tipos totalizam uma área 

construída igual a 2.631,59m² (cada um com 877,23m²), os pavimentos inferior e 

térreo tem uma área construída de 1.544,77m², excetuando-se o estacionamento e 

o auditório multiuso. 

Com relação aos acessos do edifício, foram estabelecidas várias entradas, a fim de 

facilitar e estimular o fluxo de usuários e a utilização do espaço. Os dois acessos da 

Av. Pres. Café Filho que haviam no projeto original do HIRM (um para o pavimento 

térreo e um para o inferior) foram retomados, sendo agora exclusivo para pedestres. 

Após experimentar-se diversas opções, a entrada de veículos foi transferida para a 

Av. 25 de Dezembro, dando acesso ao estacionamento, agora localizado em uma 

nova construção no pavimento inferior que se aproveita do desnível natural do 

terreno, constituindo-se uma espécie de subsolo. Há ainda outra entrada de 

pedestres, localizada entre o auditório e a Rua Feliciano Coelho (fachada oeste). 

Figura 48 - Acessos pela Av. Pres. Café Filho. 

 
Fonte: Trigueiro et. al., editado pela autora, 2015. 
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Com relação a nova edificação que abriga o auditório, o painel de cobogós foi 

projetado utilizando-se um modelo desenvolvido por Erwin Hauer, um artista 

plástico austríaco cujo trabalho se faz presente em diversas obras modernistas, 

espalhadas por vários países.  

Figura 49 – Elemento desenvolvido por Hauer em projeto de Foster+Partners (acima) e 
Marcio Kogan (abaixo) 

 

 
Fonte: http:// erwinhauer.com 

 

O modelo escolhido para compor o painel foi inicialmente utilizado em 2012, no 

edifício do BicBanco, em São Paulo, projetado pelo arquiteto Kiko Salomão. O painel 

é composto pelo elemento Design 5, com módulos de 50x50cm. Consiste em duas 

tramas paralelas cuja forma cria interessantes efeitos de luz e sombra, além das 

variações de formas quando vistas de diferentes ângulos. 
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Figura 50 - Design 5 utilizado no BicBanco 

  
Fonte: http://erwinhauer.com 

O espaço formado entre o painel de cobogós e a entrada do auditório constitui-se 

em uma área aberta, projetada para que a nova construção não se constituísse um 

obstáculo entre a edificação existente e a Rua Feliciano Coelho, e sim um elemento 

de integração. Como o foyer do auditório possui uma elevação de 2,70m em relação 

ao pavimento térreo, seu acesso se dá por meio de uma rampa acessível, voltada 

para o HIRM, e de uma escada, voltada para a rua.  

A conexão entre o novo e o antigo também se dá na presença do ritmo gerado pelas 

barras verticais das fachadas leste e oeste do auditório, inspiradas no ritmo 

proveniente da marcação da estrutura independente no HIRM.  Por fim, se 

estabeleceu a conexão através da paginação do piso que une o auditório aos pilotis, 

utilizando-se formas que diferem do estilo adotado no projeto original do HIRM. 

Para promover a demarcação da intervenção, no pavimento inferior foi retomado o 

estilo característico da paginação de piso do projeto original, em oposição ao 

adotado no pavimento térreo, onde se localiza o auditório.  

Ainda no pavimento inferior, a área antes ocupada pela piscina, foi agora substituída 

por jardins. Os muros que circundam o lote e os acessos também foram projetados 

com base no projeto original, mantendo uma altura máxima de 1,25m e 

acompanhado por vegetação. A ventilação e iluminação do estacionamento são 

provenientes de duas grandes faixas de pergolados, nas extremidades norte e sul.  
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Figura 51 - Área da piscina do HIRM 

 
Fonte: http://lugaresesquecidos.com.br 

O estacionamento atende as 143 vagas exigidas pelo Código de Obras do Município 

de Natal. O número de vagas é obtido através de um cálculo simples, onde se divide 

a área construída por um índice fornecido pelo documento, que varia em função da 

categoria do empreendimento e da hierarquia da via onde se localiza, conforme 

apresentado no item 3.3.2.  

Com relação à reserva de vagas para veículos utilizados por idosos, a Resolução 303 

de 18 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito (CONATRAN), 

estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% das vagas em estacionamento de uso 

público para tais, o que resultou em 8 vagas. Para veículos que transportam pessoas 

portadoras de deficiência, a Resolução 304 de 18 de dezembro de 2008 do 

CONTRAN determina a reserva de 2%, o que resultou em 3 vagas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado consistiu na elaboração de um anteprojeto arquitetônico de 

requalificação para o Hotel Internacional Reis Magos, a fim de promover sua 

reintegração à dinâmica atual do seu entorno, priorizando as necessidades de 

preservação do patrimônio modernista. Considerando-se o grande número de 

edificações modernistas demolidas, deterioradas e abandonadas na cidade e no país, 

espera-se que o trabalho aqui apresentado possa contribuir para divulgar essa 

problemática e incentivar a criação e realização de projetos dessa linha, 

proporcionando a reutilização de edificações patrimoniais modernistas de forma 

compatível com seus valores históricos, simbólicos e arquitetônicos. 

A organização do conteúdo em quatro capítulos foi de extrema importância para 

demonstrar de maneira coesa o processo de transição entre a pesquisa teórica e a 

proposta prática do anteprojeto arquitetônico, por ela fundamentada. 

A principal dificuldade encontrada foi a impossibilidade de acesso ao HIRM, o que 

muito dificultou o processo de levantamento arquitetônico e de diagnóstico da 

edificação. Além disso, observou-se a inexistência de projetos de requalificação 

desse porte na cidade, o que impossibilitou a realização de estudos de referência 

diretos, sendo estes compensados por estudos indiretos. Por fim, a criação de uma 

nova edificação constituiu-se um grande desafio, até que fosse alcançada uma 

relação harmoniosa entre o bloco anexo e o edifício existente, capaz de respeitar e 

se integrar ao legado modernista apresentado pelo Hotel.  

Apesar das dificuldades, os objetivos traçados no plano de trabalho foram 

alcançados, criando-se um Centro de Cultura e Educação com um amplo programa 

de necessidades, voltado para a população local. A atribuição de um novo uso para 

a edificação abandonada e deteriorada mostrou-se factível e promissora. 
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