
Volumes iniciais 
 Separação do uso público e das áreas de 

serviço

Implantação no terreno
Volume principal voltado para o mar

Elevação do volume principal 
Volume de serviço articulado abaixo

Construção da topografia como fator gerador de 
projeto, integração do volume de serviço a topogra-

fia e leitura ambígua da volumetria. Desenho que 
acompanha a necessidade de uso do pátio.

Mirante - Construção vertical que acentua pelo 
contraste a plástica do conjunto. Releitura abstrata 

de um farol.

Volumetria final

estudos para lançamento do partido
 Para responder às dúvidas apresen-
tadas no item anterior, foram estudadas 
duas críticas.
 A primeira crítica, feita por Pedro 
Levi Bismarck (2016) em uma matéria 
sobre os paraísos artificiais do Studio 
Mumbai, na revista Punkto. Uma reflexão 
importante sobre o que o edifício significa 
para a cidade e os aspectos que relacionam 
a obra com o local, não sendo apenas uma 
obra convergida para si própria. 
 A segunda é resultado do que o edi-
fício representa para a cidade, um signifi-
cado arquitetônico para a obra que só 
poderia existir naquele local, com o devido 
programa, reflexão decorrente do livro de 
Kenneth Frampton (2003), chamado His-
tória Crítica da Arquitetura Moderna, 
especificamente no capítulo 5, “Regiona-
lismo Crítico”.
 Essas duas bases para reflexões, 
resultaram no desenvolvimento e refina-

mento das ideias de zoneamento e implan-
tação, criando estrutura para definir e justi-
ficar as escolhas de projeto, com estratégias 
sensíveis e palpáveis, que inconscientemen-
te e conscientemente, apresentarão de 
forma positiva o projeto para a cidade.
 Iniciou-se o aprofundamento nos 
temas descritos acima com uma pesquisa da 
arquitetura existente no Litoral Norte, que 
apesar de não encontrarmos bons exempla-
res em Arroio do Sal, temos muita arquite-
tura moderna de qualidade na região, como 
em Atlântida e Torres, arquitetura essa que 
foi marcante e responsável pelo início da 
urbanização dessas cidades. 
 Da arquitetura moderna, foram reti-
rados alguns aspectos que se relacionam 
com leituras que já haviam sido feitas no 
local, como os grandes planos horizontais 
de cobertura, a preocupação com a insola-
ção, geralmente resolvida com brises e 
cobogós pelos arquitetos modernistas, o 
ritmo na fachada podendo ser marcado 

pelos elementos de controle solar ou pela 
estrutura, a elevação do objeto construído e 
os negativos formados pelas esquadrias 
horizontais contra a laje de cobertura, só 
possíveis devido às fachadas livres moder-
nas.

topografia como fator gerador de projeto
 Ao começar a lançar as ideias de 
zoneamento e volumetria, com a premissa 
de manter a visual das áreas importantes 
para o mar, alguns problemas foram encon-
trados. O programa não caberia inteiro vol-
tado para o mar mantendo a qualidade fun-
cional e formal, o que necessitaria de uma 
resposta diferente as ideias iniciais, outro 
fator decisivo foi a necessidade de ter esta-
cionamento, visto que a rua não conseguiria 
suportar todos os carros em um dia de mo-
vimento, o que também não é desejável.  É 
interessante pensar que estacionamento em 
uma área de extremo contato com a nature-

za, é algo que deve ser tratado como um 
serviço e não precisa estar exposto às pes-
soas que observam o terreno do lado exter-
no.
 A partir desses  problemas, novas 
alternativas foram buscadas e uma solução 
muito interessante passou a fazer parte do 
projeto: a topografia como fator gerador de 
projeto. Esse pensamento, abordado por 
Carlos Alberto Maciel (2008) na matéria 
Topografias ou a construção como paisa-
gem, relaciona o trabalho de muitos arqui-
tetos como Renzo Piano, Oscar Niemeyer, 
Ângelo Bucci, Paulo Mendes da Rocha, 
Peter Eisenman, entre outros, com a cons-
trução da topografia.
 Ao utilizar a construção da topogra-
fia como fator gerador de projeto, vamos 
encontrando soluções que não seriam pos-
síveis ao trabalhar com um terreno plano, 
de forma a poder trabalhar com maior com-
plexidade a relação entre edifício e paisa-
gem. O projeto pôde ser separado por suas 

funções, deixando a parte de acessos de 
serviço e serviço, separados da parte públi-
ca do edifício, criando uma oposição entre o 
elemento elevado construído em relação a 
um vazio criado pela ocultação de um 
volume integrado à topografia, solução 
frequentemente utilizada por Niemeyer, 
como na Sede do Partido Comunista Fran-
cês, conforme relata Carlos Alberto Maciel 
(2008).
 Essas soluções topológicas que vão 
sendo implementadas, permitem também 
uma visual livre para o mar, estando ao nível 
das dunas, enquanto paralelamente não se 
elimina a leitura do projeto como um 
volume térreo, pelo fato de o volume infe-
rior estar integrado a topografia, aumentan-
do a síntese entre edifício e paisagem.

implantação e volumetria 
 Como explica Peter Zumthor 
(2009), em Atmosferas, a explicação da 
forma deve surgir do seu uso, por isso a 

volumetria deixa no térreo e integrado a 
topografia a parte de serviço e a cooperati-
va, que apesar de ser aberta ao público não 
deixa de ser caracterizada como serviço, 
levando em conta o dia a dia dos pescado-
res, que vão estar trabalhando lá em uma 
rotina em meio a pesca. Essa estratégia 
facilita os fluxos de carga e descarga do 
restaurante e do frigorífico e permite que 
as demais áreas abertas ao público fiquem 
localizadas na parte superior, totalmente 
integradas à natureza e com uma eterna 
visual para o mar, no local mais nobre do 
projeto. 
 A forma acaba por ser ambígua, onde 
quando vista desde o mar, representa ser 
térrea estando em um nível equivalente ao 
das dunas. Já quando vista por quem vem 
da cidade, a arquitetura apresenta seus 
dois pavimentos onde um deles é escondi-
do através da construção de uma topogra-
fia geradora de projeto.

 A volumetria é composta por uma 
cobertura que engloba todas as funções do 
Núcleo como uma só, mantendo os distintos 
equipamentos ligados por uma grande 
praça elevada.
 A importância de entender essa volu-
metria como térrea quando vista desde o 
mar, se dá pelo fato de as residências do 
entorno serem todas térreas, o que induz a 
manter esse padrão de altura e é concretiza-
do pelo fato de se tratar de uma construção 
à beira mar, onde não se deve criar uma bar-
reira visual. Apesar desse fator, foi projeta-
do um mirante no Núcleo, que serve para 
uso tanto dos pescadores quanto dos turis-
tas que quiserem ter uma visão panorâmica 
do mar e da cidade e que, acentua pelo con-
traste a plástica do conjunto até então 
extremamente horizontal, estratégia bas-
tante utilizada por Niemeyer. 
 Esse mirante, cria um marco no hori-
zonte, onde mesmo estando a uma longa 

distância, se verá uma linha vertical na 
paisagem, servindo como ponto de refe-
rência. O fato de o mirante ser um ponto 
de referência, juntamente com o tema no 
qual está inserido, o caracteriza como 
uma releitura abstrata de um farol maríti-
mo.
 A forma que mantém essa ligação 
com aspectos presentes na região enquan-
to analisada como parte da cidade, muda 
sua interpretação quando é vista de seu 
interior, onde cria pátios internos que 
trazem a natureza para dentro da edifica-
ção e permite através da topografia cons-
truída esconder o estacionamento, item 

necessário mas que não agrega ao projeto. 
 Dentro dela, a edificação se preocu-
pa com o que ela significa para quem está 
ali, usufrui de sua altura para uma melhor 
visualização da paisagem e abriga uma 
grande praça elevada como uma extensão 
da praia, trazendo vazios em sua constru-
ção que criam células espaciais que quali-
ficam o ambiente. Esses vazios juntamen-
te com as circulações, marcam a fluidez 
do percurso e criam espaços permeáveis 
onde a brisa do mar passe, caracterizando 
ambientes integrados, apesar de serem 
separados para melhor atenderem suas 
funções.


