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SETORIZAÇÃO E FLUXOS
A Arena Patinar foi projetada para acomodar um grande 
número de espectadores, aproximadamente 2500 
pessoas, em dias de espetáculos e competições. Para isso, 
foi aplicado um conceito de setorização e organização 
das arquibancadas, dos fluxos de acesso e de saídas de 
emergência, possibilitando uma orientação clara e direta 
para o público. 
O bloco principal possui quatro torres funcionais, que 
concentram todas as circulações verticais e os conjuntos de 
sanitários. As arquibancadas, também foram projetadas em 
quatro setores, identificados com cores distintas, acessadas 
pelos patamares de circulação intermediário e superior. 
Dessa forma, toda a circulação de público ocorre por 
trás das arquibancadas, setorizando os fluxos e evitando 
possíveis obstruções visuais. 

DIRETRIZES DE PAISAGISMO
A incorporação de uma pré-existência – oito bases de silos 
presentes no terreno - no projeto paisagístico, condicionou 
um traçado orgânico que se adequa ao conceito de 
fluidez e movimento norteador das decisões projetuais não 
só na edificação, mas também nos espaços externos. A 
proposta para a área externa busca a integração com os 
espaços internos, proporcionando diferentes sensações aos 
usuários. O projeto paisagístico teve como ponto de partida 
a incorporação das bases dos silos na composição, como 
espaços de lazer e pequenas pistas lúdicas para recreação 
de esportes sobre rodas. Outro ponto relevante da proposta 
é a presença da Sanga da Areia, próxima à face sul do 
lote, considerada uma Área de Preservação Permanente 
(APP), que destinou uma porção do terreno como uma área 
de renaturalização.

Transpondo o conceito à proposta arquitetônica, os 
princípios de projeto adotados apresentam ênfase em 
soluções tecnológicas e estruturais, trabalhando com 
grandes vãos livres e utilizando a estrutura como o principal 
elemento de composição formal do projeto. Uma edificação 
contemporânea, que proporciona sensações e ambiências 
distintas em cada espaço. 
O programa de necessidades foi setorizado em três 
volumes distintos. A cobertura de acesso central, o bloco 
principal, que contempla a pista oficial, espectadores e 
áreas técnicas e o bloco de treinamento, contendo a pista 
de treino, espaços de apoio e atividades físicas, além dos 
serviços administrativos. 

O partido arquitetônico baseou-se no diagrama de uma 
pista de patinação artística, em que existem dois eixos 
imaginários, o eixo curto e o eixo longo. Estes dois eixos 
foram refletidos na base da composição volumétrica dos três 
blocos que compõem a edificação, sendo a implantação 
disposta sobre o eixo longo, paralela à linha dos silos. 
O bloco de treinamento foi rotacionado, em 30 graus, 
direcionando ao acesso do bloco principal. Enquanto a 
grande cobertura central, disposta sobre o eixo curto, é o 
ponto focal do projeto que une os dois blocos, marcando 
o acesso público e funcionando como um distribuidor de 
fluxos. Ao sul do lote, concentrou-se a parte de serviços e 
estacionamentos, aproveitando o desnível do terreno.

PARTIDO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA SILOS

DIAGRAMAS DE ZONEAMENTO

2. Bancos 3. Pistas lúdicas coloridas

1. Espelho d’água com fontes em jato

2. Pistas lúdicas com piso em concreto e 
pintura acrílica de poliuretano coloridas

3. Bancos com base de concreto aparente 
e revestimento em madeira 
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ESQUEMA FLUXOS ARQUIBANCADA
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