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RESUMO

O presente artigo tende a apresentar, definir e relacionar arquitetura e artesanato, 

com o objetivo de buscar relações que possam ser aplicadas em uma arquitetura 

cultural, dando a essa uma identidade artesanal. Identidade que se formará através 

da sustentabilidade presente em comum nas duas artes citadas acima. O material 

chave dessa pesquisa será o Bambu, por ser um material renóvavel que está gahando 

cada vez mais espaço na arquitetura e que possui relações com o artesanato desde do 

começo da história, quando arquitetura ainda era chamada de Vernacular, arquitetura 

“sem arquitetos”.

Palavras-chave: Arquitetura. Bambu. Artesanato. Sustentabilidade. Vernacular. 

Centro Cultural. Maringá-PR.
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
COMO IDENTIDADE DA CULTURA ARTESANAL

Ioanna Chiconato Maia Kotsifas

SUSTAINTABLE ARCHITECTURE 
AS AN IDENTITY OF ARTISAN CULTURE

Ioanna Chiconato Maia Kotsifas

ABSTRACT

This article tends to present, define and relate architecture and crafts, with the 

objective of seeking relationships that can be applied in a cultural architecture, 

giving this a handmade identify. Identify that will be formed through the 

sustainability present in common in the two arts cited above. The key material of 

this research will be Bamboo, because it´s a renewable material that is gaining 

more and more space in architecture and that has relations with crafts since the 

beginning of history, when architecture was still called Vernacular, that is, 

architecture “without architects”.

Keywords: Architecture. Bamboo. Sustainability. Craftsmanship. Vernacular. 

Cultural Center. Maringá-PR



INTRODUÇÃO

A necessidade de conscientização da importância de uma arquitetura sustentável é 

crescente nos dias atuais, pois a construção civil é o setor da economia que mais 

impacta o meio ambiente, com o elevado consumo de matéria-prima, energia, geração de 

resíduos, emissão de gases estufa e outros (TRIGUEIRO, 2017). Sendo assim, 

considerando que as edificações respondem por um grave passivo ambiental – o meio 

ambiente –, mais do que nunca, precisa que os arquitetos pensem de maneira 

sustentável antes de começarem qualquer projeto.

Partindo do uso de materiais sustentáveis como um dos princípios para chegar à 

arquitetura sustentável, o presente artigo traz como tese a arquitetura e o 

artesanato, duas artes usualmente não relacionadas, mas que possuem muito em 

comum, como o uso de materiais sustentáveis e/ou naturais, passíveis de serem 

usados tanto em uma arquitetura de grande escala, quanto em um utensílio artesanal.
Dessa forma, um dos objetivos será discorrer acerca das relações entre arquitetura e 

artesanato, chegando, assim, ao objetivo macro, que é apresentar como a arquitetura 

sustentável pode trazer identidade à arquitetura de cunho cultural/artesanal, 

voltada a abrigar uma diversidade de artes artesanais e regionais. 

Bambu será o material apresentado como parte dessa identidade, por ter total 

relação entre arquitetura sustentável e cultura artesanal.
A identidade em arquitetura nada mais é do que o observador, ao olhar para a 

construção, entenda o que ela irá abrigar. Transformando, assim, uma arquitetura 

cultural/artesanal em uma obra de arte sustentável.
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CULTURA ARTESANAL

A cultura pode ser definida como uma criação conjunta do individuo com a sociedade, 

com uma interação recíproca, ou seja, tudo o que uma população aprendeu a fazer 

como seres humanos pode ser considerado cultura (MONTAGU, 1972).
O artesanato, no entanto, se encaixa dentro da cultura popular, que de acordo com 

Bosi (1987, p.44) pode ser definida como a cultura feita pela sociedade no seu dia a dia 

e nas condições disponíveis para essa produção, como materiais e técnicas regionais.
A cultura artesanal ou cultura popular pode ser encontrada em qualquer parte do 

país, cada um com seu diferencial, tornando o artesanato brasileiro rico e criativo; 

pois é através dessa cultura que a história cultural do povo brasileiro pode ser 

contada, história essa que recebeu influências de índios, negros, africanos e 

europeus.

O Artesanato
A partir do conceito proposto pelo Conselho Mundial de Artesanato, na cidade de 

Bogotá, na Colômbia, em 1996, o artesanato pode ser definido como toda produção que 

tenha como resultado final produtos feitos de forma manual ou por meio tradicional, 

repletos de qualidade, criatividade, habilidade e destreza (SEBRAE, 2014, p.21).
Outras definições surgem ao tomar por referência Antônio Houaiss em seu Dicionário 

Houaiss da língua portuguesa (Houaiss, 2004), no qual o artesanato pode ser 

considerado como: 
1.a arte e a técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por 
artesão, e que escapa à produção em série; tem finalidade a um tempo 
utilitária e artística. 2.conjunto das peças da produção artesanal. 
3.conjunto dos artesãos de um determinado gênero. 
4.local onde se exerce ou ensina o artesanato. 
5.produto final do trabalho feito pelo artesão (Houaiss, 2004, p.307).

Depois de definir a palavra artesanato, pode-se afirmar que o artesanato de hoje 

surgiu há muito tempo com a história do homem e sua necessidade de criar objetos 

para a própria sobrevivência e usos rotineiros e, desde então, o artesanato pode 

expressar a capacidade produtiva e criativa como forma de trabalho. 
Os primeiros objetos criados pelo homem foram artesanais, podendo ser 

observado desde o período neolítico (6000 a.C), quando o homem aprendeu a polir 

a pedra, a fabricar a cerâmica e descobriu a técnica de tecelagem das fibras 

animais e vegetais (RUGIU, 1998). Porém, apenas recentemente esse regime de 

trabalho com várias técnicas manuais de produção ganhou nome que, segundo 

Rugiu (1998), é uma tradição que se mantém “viva” através do aprender fazendo, 

ideal pedagógico das Corporações de Artes e Ofícios.
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Além da importância histórica do artesanato, ele também contempla outros valores, 

os quais se tornaram reconhecidos mundialmente. Os países mais desenvolvidos criam 

instituições voltadas a sua disseminação, realizando exposições e feiras da cultura 

artesanal. Centros culturais é a definição para algumas dessas instituições 

destinadas à arte e a cultura. Possibilitando aos artesãos melhorias nas condições de 

vida, o artesanato pode ser um bom equilíbrio no país e um fator de coesão. 

Centros culturais 
A construção do Centre National d'Art et Culture Georges Pompidou, inaugurado em 

1977 na França, serviu de modelo de centro cultural para o resto do mundo. No 

entanto, no Brasil, o movimento de criação dos centros culturais iniciou-se na década 

de 80 e vêm crescendo até os dias de hoje, por meio de benefícios fiscais concedidos 

pela Lei de Incentivo à Cultura, antes chamada de Lei Rouanet.
Segundo Milanesi (1997), os centros culturais devem integrar a criação, circulação e 

preservação, estimulando a produção de bens culturais e promovendo oficinas e 

cursos, investindo, consequentemente, na formação artística e cultural da sociedade.

 um espaço que seja a simbiose, o amálgama torturado das relações 
humanas, parece ser próprio à Cultura e desejável como proposta 
(MILANESI, 2003, p. 172).

Os centros culturais têm como objetivo operar a arte com seu caráter libertário e 

questionador, revitalizando laços sociais e criando condições para que ocorra a prática 

cultural, facilitando, assim, o acesso à produção cultural para que as pessoas tomem 

consciência de si mesmas e do coletivo por meio dessa experiência criativa, coletiva e 

do contato com a arte. Ademais, a relação com a cidade é fundamental para os centros 

culturais, pois a cultura vivida nesses centros não pode se distanciar da realidade 

vivida pelos indivíduos.

Configuração espacial de Centros de Culturais
Um espaço para expor, comercializar e ensinar a arte precisa ser integrado, onde as 

áreas, tanto de exposição quanto de comercialização e lazer, sejam conectadas, 

induzindo o visitante a passear por todos os seus espaços. (MONTANER, 1986). 

Outrossim, é válido ressaltar que o espaço seja convidativo para que pessoas – além 

das que já conhecem e/ou apreciam a obra e seu universo - se interessem e adentrem 

o espaço, conhecendo o que está abrigado nela.
Variedade de Atividades, estética e boa localização, são princípios básicos para que 

um lugar se torne referência de atração para turistas e moradores. Sendo assim, um 

lugar destinado à arte e a cultura, principalmente, a artesanal, contando com espaços 

gastronômicos, de comércio, de exposições, de vivência e salas de aprendizado.
As exposições devem ser inovadoras, inspiradoras, e intrigantes, levando o 
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o apreciador a momentos de lazer e aprendizado. Portanto, o conforto para os 

visitantes de todas as idades e a maximização dos acessos físicos são fundamentais 

para o sucesso das exposições (RESOURSE, 2001ª).
O Centro de Cultura Artesanal deve, além do que foi dito anteriormente, 

proporcionar a valorização e a proximidade com a natureza, outra relação da 

arquitetura com o artesanato. 

Artesanato em Maringá 
Depois da conceituação sobre Artesanato e Centros Culturais, pode-se levar em 

consideração a cidade de Maringá, noroeste do Paraná, pela necessidade e importância 

em criar um centro de cultura artesanal para a cidade, onde contemple espaços para 

oficinas, exposição e comercialização das artes da cidade. 
Atualmente, em Maringá, pode ser visto a participação de artesões autônomos, na 

maioria das vezes, em feiras anuais como a Expoingá, a Feira da Canção e a Feira da 

Nação, e em feiras ao ar livre semanais, como a do Parque do Ingá; também, existem 

algumas Associações e Cooperativas de arte e artesanato, no qual será discorrido 

brevemente sobre algumas delas.

Artemar - Associação de Artesãos de Maringá
Criado por um grupo de artesãos de Maringá com o intuito de fortalecer as 

relações entre a classe artesã e o Governo do Paraná, em 1982, a Associação de 

Artesãos de Maringá, é a entidade representativa mais antiga da cidade e que 

possui o maior número de artesões associados. 
Leonil Lara, presidente da Artemar, criou também, em 1988, a Federação Paranaense 

de Artesanato, com o objetivo de agregar todas as entidades de artesões do estado, 

possibilitando, assim, a criação de programas governamentais, bem como o Programa 

de Artesanato Paranaense e a Universidade Livre do Artesanato e Cultura.
O Governo do Paraná, De 1994 a 1998, disponibilizou uma verba de 844 mil reais que 

foi distribuída a todas as Associações de Artesãos do estado. Recebendo, nesse 

mesmo período, um terreno doado à Artemar para ser construída a sua sede, 

inaugurado em 1996. 
Desde então, a Associação vem tentando desenvolver cursos e oficinas com artesãos 

de renome nacional, mas carece de um espaço apropriado. Além dos filiados na 

Associação Maringá, possui outros artesãos trabalhando de forma autônoma e que, de 

acordo com Lara, somente a união de todas as classes de artesãos, de forma sólida e 

responsável, poderá reverter a situação atual e levar o artesanato local a nível 

nacional como instrumento da cultura popular do norte do Paraná.
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Macuco – Maringá Cultural Cooperativismo
Criada em 2016, a cooperativa Macuco é uma organização comunitária, formada por 

colaboradores que desejam disseminar a cultura e a arte pela de cidade de Maringá. A 

cooperativa tem como objetivo o ensino da arte e da cultura, através de oficinas, 

feiras e rodas de bate-papo.

Assindi – Associação Indigenista de Maringá
Desde 2000, a Assindi, oferece aos indígenas da etnia Kaingang atendimento 

socioassistencial de defesa, assessoramento e garantia de direitos. Assim, 

ofertando-lhes abrigo, vestimentas, alimentação e realizando encaminhamentos para 

demais serviços como os de saúde, cursos profissionalizantes, de qualificação do 

artesanato, entre outros.
Em 2013, um contrato firma acordo com a Caixa Economica Federal ao projeto de 

valorização do artesanato produzido pelos índios Kaingang, no Centro Cultural da 

Assindi. Conhecido como Projeto Kre Põra, o projeto tem comp objetivo a compra de 

matérias-primas e materiais para a produção, além de ações para a capacitação. Dessa 

maneira, o projeto almeja a valorização do artesanato Kaingang e a diminuição do 

preconceito sofrido por parte da população urbana. 
O artesanato Kaingang também está ligado a estratégias sustentáveis de 

desenvolvimento e valorização das técnicas tradicionais.
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ARQUITETURA E ARTESANATO

Através do Manifesto da Bauhaus, lançado em Weimar, na Alemanha, em abril de 1919, 

Walter Gropius (2004, p.34) afirma não existir “arte por profissão” por isso, todos os 

arquitetos, escultores ou pintores, devem se voltar ao artesanato, e complementa 

dizendo que o artista é uma elevação do artesão não existindo divergências entre 

estes. 
Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a 

arrogância exclusivista que criava um muro de orgulho entre 

artesãos e artistas. Desejemos, inventemos, criemos juntos a nova 

construção do futuro, que enfeixará tudo numa única forma: 

arquitetura, escultura e pintura que, feita por milhões de mãos de 

artesãos, se alçará um dia aos céus, como símbolo cristalino de uma 

nova fé vindoura. (GROPIUS, Walter. Manifesto da Bauhaus, 2004, 

p,34).

Relação entre Arquitetura, Arte e Artesanato
Ao analisar a existência dos artistas, no fundo, sempre existirá um artesão. A arte 

continua sendo essencialmente humana, se não for pela sua finalidade, seja pelo 

processo de criação, não excluindo assim as características e exigências humanas, 

individuais e sociais, do artefazer (ANDRADE, 1938).

“Todo artista tem de ser ao mesmo tempo artesão.” (ANDRADE, 1938)

Para Andrade (1938), o artesanato é uma parte da técnica de se fazer arte que se 

pode ensinar, é a parte pedagógica do processo, existindo outra parte da técnica que 

se concentra no conhecimento já existente de técnicas tradicionais; por fim, a última 

parte na qual se baseia na solução pessoal do artista, o talento em si. Todavia, a 

primeira técnica se torna a mais importante e imprescindível no processo de 

realização de uma obra de arte.
A partir da disseminação da produção industrial, no século XIX, artistas e artesãos 

ficaram em uma situação critica, surgindo naturalmente uma resposta negativa contra 

a falta da qualidade na produção. 
John Ruskin e William Morris iniciaram a oposição contra a máquina, temendo que o 

processo de produção industrial banalizasse ou acabasse com o conteúdo artístico 

dos objetos industrializados. Entretanto, essa oposição não foi o suficiente para 

deter o processo industrial, pois Morris percebeu que seria impraticável ligar o 

consumo crescente com a produção artesanal (PAVSNER, 2002).
Nesse cenário de processo industrial surgem os Liceus de Artes e Ofícios, com 

destaque para o Movimento das Artes e Ofícios “Arts and Crafts Movement”, ideia de 

William Morris na qual estabeleceria a prática de os artistas desenharem objetos para 

a produção em série pela indústria.
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Em contrapartida, a defesa de Morris pelo artesanato e sua recusa pelos métodos 

de trabalho pós-medievais em suas oficinas resultavam em um trabalho caro. Numa 

época em que a maioria dos produtos eram fabricados em série, com ajuda de máquinas, 

os fabricados pelo artista-artesão ficariam reduzidos a uma parcela pequena da 

população. 
Apesar do desejo de Morris por uma arte “pelo povo e para o povo”, foi reconhecido 

que seria impossível criar uma arte barata, pois “toda arte custa tempo, trabalho e 

esforço mental” (PEVSNER, 2002). Dessa forma, o Movimento proposto por Morris 

colaborou para a revitalização do artesanato artístico, e não das artes industriais.

Escola Bauhaus
Walter Gropius, fundador da Bauhaus, em Weimar, Alemanha, em 1919, ansiava 

preparar os alunos na teoria e na prática das artes, a fim de deixá-los prontos para 

criar produtos artísticos e comerciais ao mesmo tempo. Unindo a arte com a técnica, e 

o ensino com a indústria (CARMEL-ARTHUR, 2000).
Para Gropius (2004, p.34), a diferença entre artesanato e trabalho industrial “reside 

menos na diversidade das ferramentas de produção do que na divisão de trabalho na 

indústria e face do controle indiviso dos processos de trabalho no artesanato”.
Indústria e artesanato não seriam mais ditos como categorias conceituais, mas como 

situações históricas concretas e variáveis, com divergências de grau, e não de 

qualidade, eram recíprocas. Sendo assim, a indústria precisava do artesanato para 

programar seus ciclos, e o artesanato precisava da indústria para a renovação 

continua de seus instrumentos e matérias-primas (BENEVOLO, 2004).
Portanto, pode-se concluir que o artesanato empenhou grande atuação na filosofia 

educacional da Escola Bauhaus: “o aprendizado através da execução”. 

“quando os objetos de uso cotidiano e o ambiente em que vivemos forem 

obras de arte, então poderemos dizer que alcançamos o equilíbrio vital”
 (GROPIUS, 2004, p.39)

Arquitetura Vernacular
No momento em que a arquitetura se mistura com o artesanato, a história da 

humanidade vem à tona, onde a maior parte do território humano não foi projetado por 

profissionais da área, seja de arquitetura ou construção civil, e sim pelas pessoas 

comuns da sociedade, como uma demonstração da cultura popular daquela gente. 
A arquitetura com o mesmo estímulo criativo usado nas obras de arte artesanais da 

época ficou conhecida como vernacular. O termo vernacular tornou-se popular por 

volta do ano de 1964, na virada do século XX, quando essa “arquitetura sem 

arquitetos” passou a ser analisada e estudada por grandes profissionais, como Frank 

Lloyd Wright, Le Corbusier e, aqui no Brasil, por Lúcio Costa e Lina Bo Bardi. Entre as 

técnicas utilizadas pela arquitetura vernacular, encontra-se o bambu, matéria-prima
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A arquitetura vernacular vem sendo reconhecida pelo caráter estético e 

metodológico, apesar de não ter sido conduzida por padrões civilizados ou acadêmicos 

(STROETER, 1986). Podendo ser compreendida como qualquer arquitetura que se utiliza 

de materiais e técnicas regionais formando uma tipologia arquitetônica com uma 

individualidade local ou regional, a arquitetura vernacular, também são apropriadas 

ecologicamente, pois se encaixam naturalmente ao clima, solo, flora e fauna, e ao 

estilo de vida local.
Dessa forma, a arquitetura vernacular, claramente, se aproxima ao artesanato com 

vários pontos em comum como visto antes, além de ser uma técnica passada de 

geração em geração.

Lucio Costa
Lucio Costa usava de uma base vernacular como mecanismo central de projeto e de 

entendimento. Com um modo único e erudito de misturar referências diferentes, criou 

um território apurado, no qual é único ao sobrepor panos de vidro e brises industriais 

a treliçados de madeira ou blocos cerâmicos, numa comunicação que cria formas, 

resultando em uma diversidade cultural (WISNIK, 2001). 
O arquiteto também bordava a importância da sabedoria regional, em que a 

construção nunca deixa de ser sustentável e ainda ressalta o erro das pessoas de 

acharem que essa arquitetura atrapalharia na estética visual da arquitetura 

(DAMASCENO, 2016).

Lina Bo Bardi
A arquitetura de Lina Bo Bardi trabalha com o material acessível, sendo bem flexiva 

quanto a isso, e criando uma arquitetura quebra-cabeça, possível de agregar o 

inesperado. Lina quebrou as barreiras da arquitetura e fez com que sua edificação 

tivesse uma relação com a arte, na contracorrente da arquitetura moderna feita no 

Brasil (OLIVEIRA, 2006).
Segundo Oliveira (2006), Lina Bo Bardi agregava materiais, organizava relações 

espaciais e aplicava referências culturais, tornando similar à cultura popular 

brasileira por seu modo de fazer a mistura de referências locais e externas 

livremente e de relacionar o conjunto de tradições com os materiais disponíveis. Isso 

justifica o fato de Lina ser livre para usar formas deslizantes de aço para erguer uma 

empena e abrir as janelas vedando-as com treliças (Sesc Pompéia-SP, 1977-1986) e, 

para contrapor, o piso Vidrotil ao piso embrachado de conchas ou pedras (Casa de 

Vidro-SP, 1951).
 “Lina queria que o Brasil tivesse uma indústria a partir das habilidades 

que estão na mão do povo, do olhar da gente com originalidade.” (Darcy 

Ribeiro; BARDI, 1994, 4ª capa).
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O artesanato foi instrumento essencial de inspiração para a arquiteta, desde recém-

formada, Lina já se envolvia com projetos na escala industrial e também na pesquisa do 

artesanato italiano. A Escola de Desenho Industrial e Artesanato foi o projeto mais 

completo em que a arquiteta mostrou sua preocupação em debater a questão do 

desenho industrial e compreendeu as transformações das escalas de produção 

industrial. 

Escola de Desenho Industrial e Artesanato
Planejada em 1962 em Salvador, a Escola de Desenho Industrial e Artesanato 

pertenceu como parte das atividades próprias ao Museu de Arte Popular e tinha 

como objetivo acabar com as distinções entre os que projetavam dos que 

executavam os objetos manufaturados integrando-os no processo industrial. 
Idealizado pela arquiteta Lina Bo Bardi, o plano da Escola se aproximava muito 

das propostas da Bauhaus de Walter Gropius. As duas escolas assemelhavam-se 

na produção de diversas qualidades, várias técnicas e habilidades, além de 

inserirem a base social artesanal e o aluno/artesão aos novos meios de produção 

(ROSSETI, 2002). 
Em contrapartida com a Bauhaus, a Escola de Desenho Industrial e Artesanato, 

estava inspirada no modelo italiano de industrialização, focado nas pequenas 

empresas e voltada as questões iniciais de uma cultura ligada à terra.
O projeto da escola, com a importância social da ocupação de mão de obra, do reuso 

do entulho industrial e da diversificação da economia, nunca se realizou. Acabou por 

ser sustado pelos acontecimentos de abril de 1964.

Arquitetura Sustentável x Identidade Artesanal

Como visto nos capítulos anteriores, a relação entre o artesanato e arquitetura se 

fortalece muito quando o assunto é matéria-prima e mais ainda quando essa matéria-

prima é usada com o intuito de dar uma identidade ou concepção arquitetônica para a 

obra.
A matéria-prima regional dita como o laço entre arquitetura e artesanato pode ser 

relacionada aos materiais sustentáveis, ambos advindos de forma natural e usados na 

busca da sustentabilidade. 
A necessidade de falar sobre e de se fazer arquitetura sustentável não vem de hoje, 

apesar de alguns ainda ignorarem, as vantagens de uma construção sustentável vem 

ganhando cada vez mais notoriedade (TRIGUEIRO, 2017).
O bambu será a matéria-prima – renovável, natural e sustentável – foco desse 

artigo, possível de ser usada na construção civil, e que possui grande relação com o 

artesanato, trazendo assim para a obra uma identidade da cultura artesanal.
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Bambu
O uso de materiais e tecnologias sustentáveis nas construções pode colaborar com a 

diminuição dos gases do efeito estufa, diminuindo o uso de recursos que danifiquem as 

matas nativas e todo seu ecossistema; é nesse contexto que o bambu, por ser um 

material renovável, vem ganhando seu espaço (MANZINI; VEZZOLI, 2002).
O Bambu pertence à família das gramíneas e sua origem remete ao final do período 

cretáceo. É um recurso natural, de alto rendimento e aproveitamento e que possui um 

rápido crescimento, podendo ser cortado anualmente. Ademais, é versátil (possuindo 

mais de 1200 espécies espalhadas pelo mundo), leve, e resistente.
Os países asiáticos são os mais ligados a cultura da utilização do bambu, usando 

esse material em sua forma natural e em edificações vernaculares. Nos países da 

America Latina, mais recentemente, também foi possível observar a utilização do 

bambu em construções de interesse social e até em prédios de grande porte.
Para tanto, a escolha da espécie ideal e o sistema de encaixe conhecido são ideais 

para uma boa e segura construção em bambu. Além da necessidade do tratamento 

químico, para garantir sua durabilidade e prolongar sua vida útil, na qual consiste em 

substituir o amido presente no bambu por substancias químicas, que dificultam a 

presença de agentes biológicos deterioradores. O tratamento com acido bórico e bórax 

por imersão das varas e absorção por parte do bambu dos sais dissolvidos na água, é 

o mais comum no Brasil.
O crescimento do bambu ocorre do sentido do solo ao topo, sendo as partes mais 

próximas do terreno as mais antigas e possuindo maiores vantagens quanto às 

propriedades de resistência e durabilidade (LOPEZ, 1974). Além de uma boa 

flexibilidade que, quando “verde”, pode entortar até um limite sem romper ou fissurar.
Para o uso do bambu em construções alguns critérios precisam ser levados em 

considerações:

· O bambu deve sempre manter uma distância do solo, em torno de 50 cm, a fim 

de se evitar o contato direto das peças com a umidade do terreno.
Para a fundação, o colmo do bambu deve ser preenchido com concreto, através de 

uma abertura circular acima do nível de massa a ser usado (Figura 1 e 2), para 

uma interação ideal entre vara e fundação deve-se usar uma barra de ferro 

chumbada pelo menos a 30 cm na fundação e 30 cm dentro da vara. 
 

Figura 1:  Preenchimento  da vara com 
concreto atra vés de garrafa pet 
Fonte: LOPEZ, 1998   

Figura 2:  Pr eenc himento da vara com 
concreto atr avés de pedaços de bambu  
Fonte:  LOPEZ, 1998   



Para as conexões entre os bambus existe uma variedade de formas, uma delas e a 

mais utilizada, é a Boca de Peixe, na qual se faz um corte por toda a extensão da vara 

por meio do uso de uma serra copo do mesmo diâmetro da vara que vai receber a 

conexão (Figura 3). 

Figura 6: 
Porcas e arruelas . 
Fonte: LOPEZ, 1998  

 

Figura 7: 
Boca de pesca reforçada . 
Fonte: LOPEZ, 1998  

 

Figura 4 :  
Forças devido ao corte na junção entre 
as peças. 
Fonte: LOPEZ, 1998  

 

 

Figura  3:  
Serra copo usada para o corte da boca de peixe.
Fonte:  LOPEZ, 1998  

·A partir dessa conexão, apoiando as duas varas, tem-se um apoio seguro entre 

essas, entretanto, as duas varas ainda estão soltas, sendo necessária uma ligação 

por meio de porcas e arruelas em metal (Figura 6).

Simon Velez
Arquiteto colombiano que ficou conhecido por projetar algumas das maiores obras de 

bambu do mundo. Entre suas características está o uso do concreto para 

preenchimento dos colmos em que as ferragens e os esforços atuantes se encontram. 

Além do mais, alguns tipos de conexões entre os bambus usadas pelo arquiteto foram 

testados por estudantes colombianos em testes de ruptura por carga (Estudio de 

uniones em Guadua com ângulo de inclinación entre elementos, 2003).
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CORRELATO
Como auxilio na pesquisa, foi necessária uma análise em obras de cunho cultural que 

utilizassem do material apresentado nesse presente artigo, o bambu, para ocorrer a 

contextualização da arquitetura sustentável como identidade na cultura artesanal. A 

principal obra analisada é um Centro Cultural sustentável em Pardinho-SP.
 

Centro Cultural Max Feffer – SP
Construído em 2008, no município de Pardinho, área rural próxima a Botucatu em São 

Paulo, pela arquiteta Leiko Motomura, do escritório Amima Arquitetura, o Centro 

Cultural Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, foi reconhecido mundialmente pelo seu 

exemplo de construção sustentável. 

 

Figura 8 
Fonte: <simonvelez.net/projects.html > 
acesso em 25 abril 2019 
 

F igur a 9  
Fo nte: <simonvelez.net/proje cts.html> 
acesso em 25 abril 2019 
 

Simon Velez
Arquiteto colombiano que ficou conhecido por projetar algumas das maiores obras de 

bambu do mundo. Entre suas características está o uso do concreto para 

preenchimento dos colmos em que as ferragens e os esforços atuantes se encontram. 

Além do mais, alguns tipos de conexões entre os bambus usadas pelo arquiteto foram 

testados por estudantes colombianos em testes de ruptura por carga (Estudio de 

uniones em Guadua com ângulo de inclinación entre elementos, 2003).

 

Figura 10 : Centro Cultural Max Feffer – Pardinho, SP  
Fonte: <http://amima-arquitetura.com.br > acesso em 25 abril 2019 

 



É a primeira construção da América Latina a receber a certificação LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design), além da menção honrosa na 8º Bienal 

Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada em 2009.

“O Centro abriga as várias atividades culturais do Projeto Pardinho, do 

Instituto Jatobás, entre elas programas que disseminam e incentivam o 

desenvolvimento sustentável ambiental, econômico e social da região”, 

conta a arquiteta Leiko Hama Motomura.

O Centro Cultural promove o convívio e a interação das pessoas por meio de 

atividades artísticas e de inclusão digital, espetáculos, entre outros. Voltado para as 

crianças freqüentadoras da praça, vizinhos e moradores próximos.

Análise da obra

O projeto com uma grande estrutura em bambus que foram trazidos do Paraguai, foi 

executado a fim de aproveitar as medidas naturais do bambu, evitando corte ou 

serragem.

A cobertura acima dessa estrutura foi feita com Telhas Ecológicas Onduline (Figura 

11) branca, material também sustentável e com alta resistência, além da cor clara que 

propicia maior conforto térmico, absorvendo menos calor e proporcionando uma 

Figura 11: Cobertura com estrutura em bambu e telhas ecológicas onduladas  
fazendo o fechamento. 
Fonte: <http://amima-arquitetura.com.br> acesso em 25 abril 2019 
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Os pilares de apoio para a laje foram feitos em eucalipto (Figura 14) reaproveitados 

de outras construções, para as paredes fez-se o uso de tijolos de demolição e os 

gradis dos espaços comuns tem origem nos resíduos industriais.

 

Figura 12: Detalhamento estrutura de bambu. 
Fonte: Desenho fornecido pela autora do projeto. 

 

Figura 14: Cobertura com 
 

Estrutura em bambu 
apoiada  em pilares de eucalipto e 

 
paredes em tijolo 

 

Figura 13: Conexões entre bambus 
Fonte: <http://amima-arquitetura.com.br> 
acesso em 25 abril 2019 

 

Fonte: <http://amima-arquitetura.com.br> 
acesso em 25 abril 2019 

Além de outras soluções sustentáveis como, aproveitamento da luz natural; 

reciclagem de materiais para a construção dos pisos; sistema de drenagem feito com 

garrafas pet, para a permeabilização do solo; reuso da água pluvial para limpeza e 

jardinagem.
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Os pilares de apoio para a laje foram feitos em eucalipto (Figura 14) reaproveitados 

de outras construções, para as paredes fez-se o uso de tijolos de demolição e os 

gradis dos espaços comuns tem origem nos resíduos industriais.

 

Figura 15: Esquema 
do funcionamento de 
entrada e saída de 
calor da parede 
Trombe.  
Fonte: Desenho 
fornecido pela 
autora do projeto. 

Figura 16:Esquema de 
ventilação da 
edificação. 
Fonte: Desenho 
fornecido pela 
autora do projeto. 
 

A face norte do térreo abriga as salas protegidas da incidência solar por um grande 
beiral. Para acessar o centro existem três entradas: pela Estrada Boiadeira, o 
principal, feito por escadas (Figura 17 – A); e os outros dois pela Rua Augusto César, 

 Figura 17:Planta baixa com acessos 
Fonte: Desenho fornecido pela autora do projeto. 
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É perceptível que o planeta está pedindo a ajuda de todos, e como já foi visto, a 

construção civil é o setor econômico que mais impacta o meio ambiente; e por que não 

projetar uma arquitetura pensando de forma artesanal? 

Infelizmente, a indústria é necessária para a sociedade se desenvolver, mas ainda é 

possível reduzir os impactos advindos das construções, como foi visto nesse artigo. 

Por isso, a importância da relação entre arquitetura e artesanato, seja na hora de 

pensar o projeto ou na hora de executar o mesmo. É do legado deixado pela 

Arquitetura Vernacular, a respeito do desenvolvimento sustentável na área da 

construção, que técnicas e materiais voltam ao cenário atual da construção mundial, 

com ênfase para o Bambu como matéria-prima, pelas inúmeras vantagens sustentáveis 

desse material, algumas já citadas nesse presente artigo.

Dessarte, podemos concluir que construir de forma artesanal é construir 

pensando no meio ambiente e nas pessoas; pensando na forma que essa 

construção vai impactar o meio ambiente e quais sensações vai transmitir para as 

pessoas que utilizarem desta, aproximando, assim, a arquitetura sustentável à 

cultura artesanal.
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CONCLUSÃO
Por meio da história da arte e da arquitetura fica nítido a contribuição que o 

trabalho artesanal gerou no desenvolvimento de técnicas artísticas e construtivas, 

como foi visto anteriormente, no uso de matérias-primas naturais, regionais e 

recicláveis e na valorização da criatividade e da originalidade misturadas com 

plasticidade e beleza.

Em nenhum momento o artesanato foi feito para impactar o meio ambiente, pelo 

contrário, sempre veio na contramão do desenvolvimento industrial e do desperdício 

de materiais, na maioria das vezes, até reusando-os e reciclando-os.

A arquitetura como é conhecida nos dias atuais já passou por muitos momentos e 

influências, tendo seu início intitulado como Arquitetura Vernacular, quando não 

existia um arquiteto ou profissional da área para projetar e executar as construções.
Nessa arquitetura, as técnicas de construção eram passadas de geração em geração 

e os materiais retirados da própria natureza, surgindo, assim, a maior relação entre 

arquitetura e artesanato.

Através da Arquitetura Vernacular, grandes arquitetos renomados extraíram 

algumas referências para suas obras, mostrando que o artesanato ainda pode estar 

presente quando o assunto é arquitetura.

A liberdade da arquitetura de Lina Bo Bardi para misturar formas e materiais, 

referências locais e externas e tradições com materiais disponíveis, deixa claro como 

a arquitetura se aproxima da arte artesanal. Além das obras de Lúcio Costa que, 

também, buscava realizar uma comunicação com diversas referências, na qual cria 

formas, e resulta numa diversidade cultural.

Quando se trata de uma arquitetura de cunho artesanal/cultural a fim de construir 

um espaço que reúna vários tipos de arte, principalmente a artesanal se faz 

necessário que a arquitetura converse com o tipo de uso que será abrigada nela. 

Surgindo a necessidade de relacionar a cultura artesanal com a arquitetura.

A cultura artesanal está presente na diversidade, na mistura, nas relações 

inusitadas e no emprego de matéria-prima regional e sustentável; quando inserida em 

uma arquitetura, torna ela uma obra de arte e não apenas uma construção para 

abrigar arte. Apenas ao utilizar materiais sustentáveis em uma construção já damos 

um significado a mais para a obra. 
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CONTEXTO



Projeto arquitetônico de um Centro de Artes 

e Artesanato na cidade de Maringá, possuindo 

espaços para exposições de artes em geral, 

salas para cursos e oficinas, ambientes de 

convivência e gastronômico, além de espaços 

para a  comercialização das artes, com foco 

em um mercado de artesanato. 

Voltado aos amantes da arte, artistas e artesões, o 

Centro de Artes e Artesanato de Maringá, também tem 

a intenção de atrair pessoas que não possuem tanto 

contato com a arte, conhecendo assim o que a cidade 

de Maringá tem para a oferecer nessa área, com seus 

artistas da região, através dos espaços gastronômicos 

e de convivência, como praças.

CONTEXTO

OBJETIVO

O Conceito principal quando foi pensado em projetar um 

Centro de Artes e Artesanato de Maringá foi antes de 

tudo prever a união das classes de artista e artesãos da 

cidade de Maringá e região, esta que está repleta de 

artesãos talentosos, porém que as vezes não possuem lugar 

para expor e comercializar suas artes, aparecendo 

periodicamente nas feiras semanais ou até mesmo anuais 

que a cidade oferta. Dessa forma ter um lugar que junte 

o aprendizado, com a comercialização e a exposição, 

tirará muitos desses artistas das ruas além de valorizar 

a arte regional e fomentar a economia da cidade e dessa 

classe de artistas maringaenses, alcançando assim uma 

maior valorização destes.

PÚBLICO ALVO
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TERRENO



O terreno escolhido é localizado no Novo Centro da cidade de Maringá-PR, quase em 

frente ao shopping Avenida Center e ao lado do Supermercado Angeloni, entre as 

Avenidas Horácio Racanello e Avenida Bento Munhoz, onde atualmente se encontra uma 

parte do campus da Faculdade Unifamma de Maringá. 
O terreno possui 15.936 metros quadros de área e um desnível aproximado de 3 metros, 

sendo o ponto mais alto a Avenida Bento Munhoz. 
A idéia pretendida ao escolher esse terreno foi de aproveitar algumas estruturas 

existentes, como um galpão em madeira e um em alvenaria aparente, dando à essas 

estruturas novas funções, porém sem mexer na sua estética externa essencial.

MAPA PARANÁ MAPA MARINGÁ MAPA NOVO CENTRO - MARINGÁ

TERRENO UNIFAMMA

HAVAN

HOTEL

ANGELONI

TERRENO
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AV. HORÁCIO RACANELLO

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA



DEMOLIR MANTER

TERRENO

SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO
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PARTIDO



O Partido arquitetônico do projeto do Centro 

de Artes e Artesanato se inicia a partir de 

duas edificações já existentes no terreno 

escolhido, um galpão de madeira e um galpão 

em tijolo aparente, ambos passaram por um 

Retrofit, ou seja, por melhorias nas 

estruturas construtivas, hidraulica e 

elétrica, porém sua essência arquitetônica 

será mantida. 

PARTIDO

 O  tornará um galpão em tijolo aparente

espaçó para exposições de artes e 

artesanatos, partindo das suas estruturas 

existentes serão feitas adições de 

partes construtivas no seu interior, com 

materiais que diferem dos já utilizados, 

para que fique clara a intervenção 

feita. 

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS EDIFICAÇÕES MATIDAS NO TERRENO

O  será destinado a galpão de madeira

abrigar as salas de cursos e oficinas 

de artes e artesanato e da mesma forma 

que o galpão em tijolo as adições 

feitas no seu interior serão com 

materiais diferentes do existente.

O segundo partido a ser seguido será a 

criação de uma passarela elevada que 

norteará todo o terreno criando, dessa 

forma uma circulção elevada do centro de 

artesanato para que o visitate possa ter 

uma visão privilegiada do mesmo. 

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA ELEVADA NO TERRENO

PARTIDO 01

PARTIDO 02
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PROJETO



Com a intenção de criar uma conexão entre as duas avenidas do terreno, a 

implantação das novas edificaçoes ficaram centralizadas no terreno a fim de 

criar em cada edificação uma abertura que se transformasse em um calçadão de 

conexão e fluxo, podendo servir de passagem de pedestres até 
Aberturais laterais para acessos também foram criadas, ligando os barracões 

existentes ao centro das novas edificações.

35

PROJETO

Dessa forma o Mercado de Artesanato com a entrada pela Avenida Horácio 

Racanello se divide em dois blocos criando um corredor ao centro que termina 

no Centro Gastronômico, também dividido em dois blocos se abrindo para a 

Avenida Bento Munhoz da Rocha.
Aberturais laterais para acessos também foram criadas, ligando os barracões 

existentes ao centro das novas edificações.

O ESPAÇO
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PROJETO

PERMEABILIDADE

Aberturais laterais para acessos também foram criadas, ligando os barracões 

existentes ao centro das novas edificações.
Chegando então em uma volumetria final que permita a permeabilidade na 

caminhada do visitante além de tornar os caminhos um convite para que o 

pedestre conheça todos os caminhos e edifcações do Centro de Artes e Artesanato

LESTE

OESTE

VOLUMETRIA FINAL E FLUXOS

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
CAMINHABILIDADE

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
VOLUMETRIA FINAL COM 
INSOLAÇÃO SOLAR



Os acessos ao terreno se dão 

pelas Avenidas Horácio Racanello e 

Avenida Bento Munhoz na qual nas 

duas testadas não há restrições 

para acessar o terreno, sem muros 

ou grades permitindo sempre a 

passagem de pedestres qualquer 

hora do dia. 
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PROJETO

ACESSOS

NÍVEIS

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
ACESSOS

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
CIRCULAÇÃO POR RAMPAS

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
CIRCULAÇÃO POR ESCADAS

0

+0,25

+0,66

+1,32

+1,98

+3
SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
NÍVEIS

O terreno em questão 

possui um desnível de 3 

metros entre a Avenida 

Horácio Racanello (nível 0) 

e a Avenida Bento Munhoz 

da Rocha (nível +3). Sendo 

assim para vencer esse 

nível o terreno foi 

dividido em 5 platôs, 

(nível 0; nível +0,66; 

nível +1,32; nível +1,98; 

nível +3).

CIRCULAÇÃO



Para facilitar o acesso ao terreno dois estacionamentos ficaram definidos, cada um em 

uma lateral do terreno, possuindo acessos pelas duas avenidas. 
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PROJETO

ESTACIONAMENTO

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
ESTACIONAMENTO



Cada setor ficou em uma edificação, sendo um galpão para , Salas de cursos e oficinas
uma edificação nova para o , um galpão para o Mercado de Artesanato Centro de 
exposição e Administrativo Centro Gatronômico e outra construção nova para um .
Cada edificação possuirá um bloco de banheiros, divididos em feminino, masculino e 
acessíveis.
A área técnica com a central de gás e lixo ficou em um dos estacionamentos, próximo 
a rua, facilitando a manutenção e a retirada do lixo, além de ser o ponto mais alto 
do terreno ajudando na distribuição do gás. Junto com a localização da caixa d’agua 
do tipo tubular, que abastecerá todo o terreno.

MERCADO DE ARTESANATO

CENTRO DE EXPOSIÇÃO

CENTRO GASTRÔMICO

SALAS PARA CURSOS E OFICINAS

BANHEIROS E APOIO

ADMINISTRATIVO

MERCADO DE ARTESANATO

CENTRO DE EXPOSIÇÃO

CENTRO GASTRÔMICO

CENTRO DE ENSINO DE ARTESANATO

PASSARELA ELEVADA

CENTRAL DE LIXO

CENTRAL DE GÁS GLP

CAIXA D’AGUA

PROJETO

SETORIZAÇÃO

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
SETORIZAÇÃO GERAL

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
SETORIZAÇÃO POR EDIFICAÇÃO
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Um dos partidos a ser seguido, uma grande passarela elevada que norteará todo o 

terreno e que passará por dentro dos dois barracões já existente, fazendo um grande 

caminho elevado, onde o visitante possa caminhar por toda a extensão do Centro tendo 

uma visão privilegiada do mesmo.

PASSARELA ELEVADA

PATAMAR (NÍVEL +3,96)

PASSARELA (NÍVEL +5,28)

PATAMAR (NÍVEL +4,62) 

PASSARELA (NÍVEL +3,30)

RAMPA (INC= 3,88%)

RAMPA (INC= 5,77%)

NÍVEIS

RAMPA (INC= 5,57%)

ESCADAS (E=18,3cm)

RAMPA (INC=8,33%)

ACESSOS

PROJETO

PASSARELA ELEVADA
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SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
IMPLANTAÇÃO PASSARELA ELEVADA

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA - 
NÍVEIS E CIRCULAÇÃO PELA PASSARELA



PROJETO

Procurou-se criar assim uma edificação que como objeto atendesse bem aos 

condicionantes do seu local, que respeitasse as edificações existentes, que favorecesse 

o seu entorno e também a cidade. 
Que como obra, fruisse plenamente das suas funções, que proporcionasse conforto aos 

seus usuários, aproximando-os da natureza e da arte.
Mas principalmente que, como Centro de Artes e Artesanato de Maringá favorecesse a 

arte e o artesanato Maringaense e regional, os artistas e artesãos e os cidadãos.
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GERAL

PRANCHAS



IMPLANTAÇÃO GERAL

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes Jr.TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

N

IMPLANTAÇÃO

01

02
03

04

05
06

LEGENDA EDIFICAÇÕES
01 GALPÃO SALAS DE CURSOS
02 MERCADO DE ARTESANATO
03 CENTRO DE EXPOSIÇÃO
04 CENTRO GASTRONOMICO
05 CAIXA D’AGUA
06 CENTRAL DE GÁS E LIXO
07 ESTACIONAMENTO
08 PASSARELA ELEVADA

07

07

08

08

ÁREA DO TERRENO:                          15.975M²
ÁREA EXISTENTE:                          2.027,96M²
ÁREA A CONSTRUIR:                       3.927,70M²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:                  5.955,6M²
TAXA DE OCUPAÇÃO:                             37%
COEFICIENTE DE APROVETAMENTO:                0,37
ÁREA PERMEÁVEL:                         3.051,27M²
ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO:              11,97M²



CORTE AA

0 1 5

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINASPASSARELA ELEVADA

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes Jr.TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

Corrimão metálico 

perfil 5x5cm 

(H=1,2m)

Bambus para o 

fechamento da 

passarela fixados 

Um gradil 

metálico de 

sustentação para 

os bambus que 

faram o 

fechamento da 

passarela
perfil 5x5cm

Os pilares de 

sustentação em 

forma de 

ferradura são 

metálicos
seção 20x20
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GALPÃO SALAS DE CURSOS

PRANCHAS



CORTE BB
0 1 5

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINAS

Atualmente o galpão em madeira está sendo utilizado como 

quadra poliesportiva, seu piso é esportivo em concreto, 

os fechamentos laterais são em tábuas de madeira na qual 

se encontram com várias pátinas (marca de desgaste pelo 

tempo, assim como a cobertura também em telhas de 

madeira.
A estrutura do galpão é toda em tesouras em madeira e 

será mantida. Os pilares em madeira serão trocados por 

pilares metálicos e os vãos serão fechados por 

esquadrias com vidros ventilados e\ou portas de vidro. 

VISTA AVENIDA HORÁCIO RACANELLO

IMAGENS  EXTERNAS - SITUAÇÃO ATUAL

VISTA LATERAL GALPÃO

VISTA FACHADA SULPLANTA - SITUAÇÃO ATUAL
SEM ESCALA

VISTA LATERAL GALPÃO VISTA AV. HORÁCIO RACANELLO

SITUAÇÃO ATUAL

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RETROFIT

VISTA FACHADA OESTE VISTA LATERAL - LESTE

IMAGENS EXTERNAS PROJETO

NÍVEIS E ACESSOS
O galpão está a 25cm do nível de acesso 

(nível 0) pela fachada sul (Avenida Horácio 

Racanello) para isso criou-se 3 degraus de 

escada e rampas para acesso.
Nas laterais uma rampa de cada lado 

acompanha o desníve do terreno   ligam o 

nível 0 ao nível +1,32m pois o galpão acaba 

ficando semi-enterrado.
VEGETAÇÃO
As vegetações altas por todo o redor da 

edificação ajudam no sombreamento da mesma.

PLANTA BAIXA - GALPÃO
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0 1 5

CORTE AA
0 1 5

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

AV. HORÁCIO RACANELLO

AV. HORÁCIO RACANELLO

VISTA AVENIDA HORÁCIO RACANELLO

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
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PERSPECTIVA EM RAIO-X

PLANTAS PROJETOLOCAÇÃO NO TERRENO



GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINAS

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes Jr.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO

ESCADA METÁLICA

PASSARELA METÁLICA

PAREDES EM CONCRETO RIPADO

PORTAS COM MALHA DE BAMBU

FECHAMENTO EM VIDRO VENTILADO

FECHAMENTO EM POLICARBONATO

ABERTURAS NAS TELHAS EXISTENTES

ESTRUTURA EM MADEIRA EXISTENTE

EXPLODIDA - GALPÃO EM MADEIRA

TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

0 1 5
FACHADA NORTE
0 1 5

FACHADA LESTE
0 1 5

FACHADA OESTE
0 1 5

FACHADA SUL
0 1 5

FACHADAS

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INTERNA

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes

IMAGENS INTERNAS - SITUAÇÃO ATUAL

SOB A PASSARELA METÁLICAVISTA DIVISÓRIAS SALAS ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PASSARELA METÁLICA

IMAGENS INTERNAS - PROJETO

No interior do galpão serão feitas adições de estrutruas, como salas 

para crsos e oficinas e um bloco de banheiro e depósito, além da 

passarela metálica de passará por dentro do galpão.
As salas para cursos e oficinas serão feitas com uma estrutura 

metálica com portas como divisórias, essas por sua vez seram em 

telinha feita de bambu sendo elas pivotantes e de correr na estrutura 

metálica, podendo abrir todas as salas tornando-as em um grande 

pátio.
Já o bloco de banheiro e depósito será construido em concreto ripado 

com uma laje em concreto que terá um acesso para os funcionários, 

O acesso a passarela metálica é por meio de uma escada metálica 

preta e abaixo dela criou-se um grande espelho d’agua com 

jardins internos com vegetações ajudando no conforto térmico no 

interior desse galpão, na qual durante o dia não será preciso 

nenhum tipo de iluminação e ventilação forçada, pois as quatro 

fachadas são ventiladas e com aberturas para iluminação natural
A fachada oeste na qual foram feitas aberturas na cobertura 

essas contarão com fechamentos em uma lamina de policarbonato 

alveolar refletivo, proporcionando uma menor transmissão de luz 

que as chapas normais.



PLANTA BAIXA PLANTA LAJE

DET. 03 - BLOCO DE WC E DEPÓSITO

PLANTA BAIXA

VISTA FRONTAL

PLANTA BAIXA

VISTA FRONTALCORTE CORTE

DET. 04 - PORTAS DE VIDRO DET. 05 - FECHAMENTO EM VIDRO VENTILADO

PLANTA BAIXA

DET. 01 - DIVISÓRIAS SALAS DE AULA

VISTA FRONTAL

ISOMÉTRICA

A

A

PLANTA BAIXA CORTE AA

DET. 02 - ESCADA METÁLICA

A escolha do material para as portas pivotantes das salas de 

cursos e oficinas na qual serão feitas com palha de bambu teve o 

objetivo de trazer a identidade artesanal para interior do g 

alpão, além de permitir a passagem de luz e ventilação natural.

PORTAS DAS SALAS ABERTAS

IMAGEM INTERIOR DO GALPÃO PALHA EM BAMBU

VISTA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINAS

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

DETALHAMENTOS

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes

DIVISÓRIAS SALAS DE CURSOS



CENTRO DE EXPOSIÇÃO

PRANCHAS



PLANTAS PROJETO

LOCAÇÃO NO TERRENO

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINAS

Atualmente o galpão em tijolo parente está sendo usado 

como auditório. Suas paredes e pilares são todos em 

alvenaria aparente, possuindo apenas quatro aberturas 

para acesso com portas de abrir em vidro e uma abertura na 

fachada norte. A idéia pretendida ao destinar o uso desse 

galpão a um centro de exposição foi de fazer com que o 

visitante possa transitar livremente por ele e ter um 

maior contato do interno com o externo, fazendo assim 

novas aberturas e descascando as tintas onde possuir 

deixando o tijolo aparente e rústico.

IMAGENS  EXTERNAS - SITUAÇÃO ATUAL

PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL
SEM ESCALA

VISTA ENTRADA GALPÃO VISTA AV. HORÁCIO RACANELLO

SITUAÇÃO ATUAL

COBERTURA
0 1 5

N

AA

B

BPLANTA BAIXA - MEZANINO
0 1 5

N

AA

B

BPLANTA BAIXA
0 1 5

N

Ainda se referindo a parte externa da 

edificação (casca) foram propostos nas 

fachadas leste e norte (onde o vento é 

predominante) a retirada de uma parte da 

parede existente deixando um vão vazio, e a 

colocação de um beiral metálico, fazendo a 

proteção contra chuva.
Na fachada sul (Av. Horácio racanello) foram 

propostas aberturas baixas com fechamento em 

vidro ventilado voltado a um espelho d’agua, 

auxiliando no conforto térmico da edificação. 
Dessa forma ocorre a ventilação cruzada por 

toda a edificação.
O acesso principal ficou onde ja existiam as 

portas de acesso porém sendo reduzidas para 

três portas na fachada leste e uma de saída 

apenas na fachada norte.

FACHADA LESTE FACHADA NORTE

NOVAS ABERTURAS

VISTA AV. HORÁCIO RACANELLO

INTERVENÇÕES EXTERNAS

VISTA AVENIDA HORÁCIO RACANELLO

VISTA NORDESTE 

GALPÃO DE TIJOLO - CENTRO DE EXPOSIÇÃO

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes Jr.TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

IMAGENS EXTERNAS PROJETO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RETROFIT

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

SEM ESCALA

AV. HORÁCIO RACANELLO

AV. HORÁCIO RACANELLO

SEM ESCALA



GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINAS

IMAGENS  INTERNAS - SITUAÇÃO ATUALSITUAÇÃO ATUAL - INTERIOR DO GALPÃO

O estado do interior do galpão está bem deteriorado, as paredes algumas em tijolo aparente outra 

com um revestimento e outras ainda, em pintura. O piso é em concreto e existe um mezanino em 

estrutura metálica sob a entrada principal, uma espécie de balcão para o auditório existente.A 

estrutura da cobertura é em tesouras de madeira e com uma estrutura metálica de apoio, colocada 

posteriormente. 
Sendo assim a proposta de Retrofit para esse interior com relação as paredes, ficaram em tijolo 

aparente, descascando a pintura e /ou tirando os revestimentos existentes. O mezanino será 

retirado porém no mesmo lugar dele entrará uma laje em concreto de cobertura da recepção e dos 

blocos de banheiro e dml contruídos em concreto ripado, laje essa que será continuação da 

passarela metálica existente no centro de artesanato.

IMAGENS INTERNAS - PROJETO

VISTA DE CIMA DO PALCO PARA A RECEPÇÃO

FACHADA NORTE
0 1 5

FACHADA OESTE
0 1 5

FACHADA SUL
0 1 5

FACHADA LESTE
0 1 5

VISTA DE CIMA DO MEZANINO E DO TELHADO VERDE

VISTA PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINASGALPÃO DE TIJOLO - CENTRO DE EXPOSIÇÃO

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes Jr.TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

VISTA DE CIMA DO PALCO PARA A RECEPÇÃO

SOLUÇÕES DE CONFORTO

ESQUEMA VENTILAÇÃO CRUZADA

ESQUEMA CHUVA DE VENTO
IMAGEM VISTA TELHADO VERDE

ESQUEMA CORTE

TELHADO VERDE

FACHADAS

LAJE EM CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO

DRENAGEM + BARREIRA

FILTRO (GEOTEXTIL)

SUBSTRATO (TERRA)

MANTA ASFÁLTICA

ANTI-RAIZES

VEGETAÇÃO GRAMA

SULUÇÕES ARQUITETÔNICAS

No interior do galpão foi construído salas da 

administração, gerência e acervo com depósito em 

paredes de concreto ripado e cobertura com laje verde, 

transformando em um mezanino permitindo o  acesso de 

As paredes da recepção, 

banheiros e dml também foram 

feitos em concreto ripado 

aparente e laje em concreto 

criando um mezanino que terá 

acesso pela passarela 

elevada.

IMAGEM RECEPÇÃO E BANHEIROS

RECEPÇÃO

BANHEIRO FEMININO

BANHEIRO MASCULINO

PILAR METÁLICO

PAREDE ACERVO

PAREDE ADMINISTRAÇÃO

LAJE VERDE

COBERTURA EM VIDRO

BEIRAL METÁLICO

PISO EM CONCRETO 
FEITO IN LOCO

VISTA INTERIOR - AUDITÓRIO VISTA INTERIOR - AUDITÓRIO VISTA INTERIOR - PALCO AUDITÓRIO



MERCADO DE ARTESANATO

PRANCHAS



PLANTA COBERTURA
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PLANTAS PROJETO

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINAS

Projeto de um Mercado de artesanato dividido em 6 blocos de lojas, 3 em cada lado 

abrindo um corredor de passagem térrea e a passagem da passarela elevada ao centro 

permitindo o acesso dos pedestres aos terraços jardins acima das lojas  

construídas em paredes em concreto ripado aparente.

MERCADO DE ARTESANATO

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
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LOCAÇÃO NO TERRENO

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

AV. HORÁCIO RACANELLO

AV. HORÁCIO RACANELLO

CORTES PROJETO

IMAGEM PERSPECTIVA MERCADO DE ARTESANATO (A. HORÁCIO RACANELLO)



FACHADA  OESTE
0 1 5

FACHADA NORTE
0 1 5

FACHADA  LESTE
0 1 5

FACHADA SUL
0 1 5

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINASMERCADO DE ARTESANATO
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LAJE EM CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO

DRENAGEM + BARREIRA

FILTRO (GEOTEXTIL)

SUBSTRATO (TERRA)

MANTA ASFÁLTICA

ANTI-RAIZES

VEGETAÇÃO GRAMA

IMAGENS PROJETO

VISTA SOBRE A PASSARELA ELEVADA VISTA CORREDOR DO MERCADO - SOB A PASSARELA VISTA LATERAL MERCADO - RAMPA DE ACESSO PASSAELA VISTA ENTRE OS BLOCOS DE LOJAS - SOB A PASSARELA VISTA ESCADA DE ACESSO A PASSARELA E LAJE VERDE
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CENTRO GASTRONÔMICO

PRANCHAS
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LOCAÇÃO NO TERRENO

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

AV. HORÁCIO RACANELLO

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA
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FACHADA CENTRO GASTRONÔMICO ( AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA)

A

PLANTA BAIXA - TÉRREO

DET. 01 - ESCADA ACESSO DEPÓSITO

PLANTA BAIXA - SUPERIOR

A

AA

CORTE AA

Projeto para um Centro Gastronômico com espaço para 16 
restaurantes sendo o térreo para atendimento e um espaço no 
pavimento superior individual para cada restaurante, podendo 
ser utilizado como cozinha ou apenas como depósito. Contendo 
dois acessos para o pavimento superior, apenas para os 
lojistas e funcionários.
As paredes são em concreto ripado aparente e a cobertura 
metálica com telhas ecológicas na cor branca com forro 
metálico com fechamento em bambu.



FACHADA NORTE
0 1 5

FACHADA OESTE
0 1 5

FACHADA LESTE
0 1 5

FACHADA SUL
0 1 5

GALPÃO DE MADEIRA - SALAS DE CURSOS E OFICINASCENTRO GASTRONÔMICO

ALUNA:   Ioanna Chiconato Maia Kotsifas
 

ORIENTADOR: Prof. Me. Cássio Tavares de Menezes Jr.TCC - CENTRO DE ARTES E ARTESANATOUNICESUMAR
ARQUITETURA E URBANISMO

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA

VISTA INTERIOR LADO LESTE

VISTA LATERAL (FACHADA LESTE)

VISTA PARA DENTRO DO CENTRO (FACHADA SUL)

O Centro Gastrônomico ficou 1 metro a baixo do nivel da 

calçada e da rua por conta das altas arvores existentes na 

Avenida Bento Munhoz, criando uma barreira visual, sendo 

assim a visão para a edificação não ficará obstruida e 

estará no campo de visual do pedestre.
O fechamento em painel de bambu entrelaçado cria a 

identidade do projeto, remetendo ao Centro de Artes e 

Artesanato.

O acesso é livre, sem barreiras. muros ou portões, 

permitindo a passagem do pedestre que só queira atravessar 

até a Avenida Horácio Racanello, entrando assim e 

conhecendo o Centro de Artes e Artesanato, 
O Centro Gastronomico é um atrativo para o pedestre 

entrar e ver o que acontece dentro do mesmo, pois sua 

fachada é toda fechada, a partir dai a edificação se abre 

para o grande Centro de Artes de Artesanato.

A cobertura forma a arquitetura da edificação, tipo asa 

de borboleta, com duas caídas para dentro, com platibandas 

de concreto e telha metálica.
O forro de bambu ajuda no conforto térmico da cobertura 

metálica, além dos jardins ao centro e do espelho d’agua.
Um palco em concreto foi criado ao centro para 

apresentações de arte em geral, como músicas e dança. 

Unindo dessa forma gastronômia e arte.

IMAGENS EXTERNAS PROJETO IMAGENS INTERNAS PROJETO

FACHADAS

VISTA INTERIOR CENTRO (VISTA P/ MERCADO DE ARTES)

VISTA INTERIOR LADO OESTE



IMAGENS PROJETO



IMAGEM GERAL
CENTRO DE ARTES E ARTESANATO



IMAGEM AVENIDA HORÁCIO 
RACANELLO

CENTRO DE ARTES E ARTESANATO



IMAGEM VISTA GALPÃO DE MADEIRA 
- SALAS DE CURSOS E OFICINAS



IMAGEM VISTA GALPÃO CENTRO DE 
EXPOSIÇÕES



IMAGEM VISTA CENTRO 
GASTRONOMICO E PASSARELA 

ELEVADA



IMAGEM VISTA LATERAL MERCADO DE 
ARTESANATO



IMAGEM VISTA CENTRO 
GASTRONOMICO E MERCADO DE 

ARTESANATO



IMAGEM SOBRE A PASSARELA 
ELEVADA VISTA PARA O MERCADO DE 

ARTESANATO



IMAGEM SOB A PASSARELA ELEVADO 
VISTA PARA O MERCADO DE 

ARTESANATO



IMAGEM DA AVENIDA BENTO MUNHOZ 
DA ROCHA COM VISTA PARA O 

CENTRO GASTRONÔMICO E PARA O 
GALPÃO DE MADEIRA



IMAGEM LATERAL DO GALPÃO DE 
EXPOSIÇÃO COM VISTA PARA O 

MERCADO DE ARTESANATO
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