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              Pericles Gustavo de Jesus Santos



o Meu Pai, in memoriam, meu maior exemplo.
À minha família, base da minha vida.

E aos verdadeiros amigos.

 



“Somente poderemos criar uma cidade nova, na medida em que formos capazes de 
aplicar o mesmo espírito de construção racional, do adequado e do belo, a mesma 

simpatia, na própria vida humana”.  
(Meyer Schapiro, 1959)

“A Arquitetura não pode salvar o mundo, mas pode agir como um bom exemplo.” 
(Alvar Aalto, 1948)

“A sociedade colocou o consumo como fim último, no lugar do bem-estar, da busca 
da felicidade. Hoje, as pessoas acham que a arquitetura é mudança de fachada, 
como mudam de roupa. A arquitetura não é assim: ela tem fundo social, tem re-

sponsabilidade civil.”
(Marcelo Carvalho Ferraz, 2002)

“O conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz con-
stantemente” 

  Autor desconhecido 



RESUMO

GUSTAVO, Péricles. ILHA ARTIFICIAL: Diretrizes para a implantação de uma cidade 
turística. 2014. 210f. Trabalho de Conclusão de  Curso (Graduação  em  Arquitetura  
&  Urbanismo).  Curso  de  Arquitetura  & Urbanismo, Universidade Federal de Sergipe, 
Laranjeiras, Sergipe, 2014. 

Orientador: Prof.ª Drª. Ana Maria Farias 

Esta monografia estuda as mudanças acontecidas nas estruturas das cidades em consequência 
da apropriação dos avanços tecnológicos pela sociedade, bem como as relações sócio politica 
e econômicas ocorridas durante a evolução humana que foram determinante na definição da 
cidade. Destacando as principais ideias de cidades, desde as ocupações espontâneas, até 
aos dias atuais, pois esta fase pode nos trazer subsídios preciosos para o enfrentamento de 
uma problemática semelhante, na medida em que os emergentes avanços das tecnologias 
da informação e da informática já começam a explicitar possíveis alterações na sociedade 
contemporânea. Da compilação de anos de história procura resgatar os períodos de grandes 
mudanças sociais em virtude do desenvolvimento científico e tecnológico e analisar em que 
medida as cidades se reorganizaram e absorveram as evoluções técnicas da humanidade, 
além de analisar através de alguns modelos de cidades, como arquitetos e urbanistas se 
apropriaram dos avanços tecnológicos ao planejamento das cidades e das lições extraídas 
da historia da sociedade aqui estudada. Várias cidades foram fruto de uma utopia, idealizada 
por grandes estadistas, desenvolvida por estudiosos da área e que tiveram a evolução com o 
aprimoramento da sociedade. Temos diversos exemplos na história podemos destacar o caso 
Brasília idealizada por Juscelino e projetada por Lucio Costa. Embasando se no campo de 
atuação cabível ao Turismo e empreendedorismo na conformação do espaço urbano. Tentando 
perceber o papel do Turismo na qualidade da relação entre a cidade e seus usuários, busca-
se o entendimento da evolução das cidades através da história e também de algumas teorias 
sobre as quais se baseiam o planejamento das cidades contemporâneas. Analisando casos 
de cidades com altíssimo apelo turístico verificou como se faz, na prática, o uso de conceitos 
pertinentes à melhoria e o uso do espaço das cidades. Visando criar um estudo base para a 
definição de diretrizes para a implantação de ilha artificial, destinada ao turismo.

Palavras-chave: Urbanismo, cidade, arquitetura, turismo, lazer, entretenimento, evolução, ilha 
artificial. 



ABSTRACT

GUSTAVO Pericles. ARTIFICIAL ISLAND: Guidelines for the implementation of a tourist 
town. 2014 210f. Completion of course work (undergraduate Architecture & Urbanism). Course 
Architecture & Urbanism, Federal University of Sergipe Laranjeiras, Sergipe, 2014. 

Advisor: Prof. Dr.. Ana Maria Farias 

This monograph examines the changes taking place in the structures of cities as a result of the 
appropriation of technological advances by society as well as the socio political and economic 
relations that occurred during human evolution that have been decisive in shaping the city. 
Highlighting the main ideas of cities, from spontaneous occupations, up to today, because 
this phase can bring us precious subsidies to face a similar problem, in that the emerging 
advances in information and computer technologies have begun to explain possible changes in 
contemporary society. Compilation of years of history seeks to uncover periods of great social 
changes by scientific and technological development and to analyze the extent to which cities 
were reorganized and absorbed the technical developments of humanity, and through analyzing 
models of cities such as architects and planners have appropriated the technology planning 
of cities and lessons learned from the history of the company studied here advances. Several 
cities were the result of a utopia envisioned by great statesmen, developed by researchers in 
the area and who had the evolution to the improvement of society. We have many examples 
in history where we can highlight the Brasilia Juscelino conceived by and designed by Lucio 
Costa. Basing on the field appropriate action to tourism and entrepreneurship in shaping the 
urban space. Trying to understand the role of tourism in the quality of the relationship between 
the city and its users, we try to understand the evolution of cities through history and also 
some theories which are based on the design of contemporary cities. Analyzing cases of cities 
with highest tourist appeal as is found in practice, the use of relevant and improving the use of 
space concepts of cities. Aiming to create a basic study for the definition of guidelines for the 
implementation of artificial island, destined to tourism. 

Keywords: Urban, city, architecture, tourism, leisure, entertainment, evolution, artificial island.
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1. INTRODUÇÃO

A evolução das cidades, das relações sociais e associadas ao desenvolvimento 

do trade turístico e suas as ações foram fundamentadores para a compilação e 

definição do tema a ser abordado nesse estudo. Baseado na premissa de cidade 

utópica esse trabalho de graduação discorrerá sobre a criação de uma urbe ideal, Ilha 

da Artificial: diretrizes para a implantação de uma cidade turística.

Analisando o turismo brasileiro e a formação das cidades atuais percebeu-se a 

dimensão do tema, as problemáticas relacionadas ao assunto e as possíveis soluções.

O turismo como atividade produtiva surgir desde a idade média quando 

peregrinos saiam em viagens para conhecer a Terra Santa. Até que com a evolução 

das atividades, o turismo se transformou em uma atividade econômica capaz de gerar 

divisão e capital para as cidades, formando locais que antes não eram visitados em 

locais atrativos às populações.

Porém no mundo contemporâneo para se envolver nas atividades turísticas é 

necessário cada vez mais especialização e criação de atrativos para capturar novos 

turistas. As atrações turísticas envolve a exploração de recursos naturais, como 

também a visitação a edifícios e conjuntos urbanísticos com valor estético e artístico. 

No Brasil as razoes para os turistas procurarem os locais para a visitação são os 

recursos naturais, trade turístico brasileiro oferece ao turista - nacional e internacional 

- inúmeras e diversificadas opções, com ênfase aos atrativos naturais, aventura e 

histórico-cultural. Nas duas ultimas décadas, o setor público tem desenvolvendo 

inúmeras estratégias e politicas a fim de alavancar o turismo brasileiro, visando tornar 

mais acessível o deslocamento interno visto que existem destinos internacionais mais 

baratos, desenvolvendo infraestrutura turística e capacitando mão de obra para o 

setor, além de aumentar consideravelmente a divulgação do país no exterior. 

O Brasil é um país de dimensões continentais com belezas naturais e atrativos 

diversos para o turismo, entretanto a falta de estrutura física adequada, o preparo e 

logística para receber o turista faz com que o Brasil ocupe a 51ª posição do ranking 

elaborado pelo World Economic Forum 2013 (Fórum Econômico Mundial - FEM) 

ficando atrás de países como Barbados (27º), Estônia (30º), Panamá (37º), Qatar (41º), 
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México (43º), Costa Rica (46º). Lituânia (49º). Suíça, Alemanha e Áustria lideram o 

mundo em termos de competitividade da indústria turística, completando a lista do top 

10, com Espanha, Reino Unido, França, Canadá e Singapura, segundo a quinta edição 

do Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 (Relatório de Competitividade do 

Setor de Viagens e Turismo). A Suíça é o país que vem ocupando o primeiro lugar do 

ranking nas últimas edições. 

Tal classificação leva em consideração diversos itens, como por exemplo: 

estrutura de transportes, patrimônio histórico, rede hoteleira, lazer, cultura, segurança, 

pontos turísticos, recursos naturais, entre outros. 

O aquecimento do turismo brasileiro vem sendo fortemente alavancado pelos 

grandes eventos mundiais sediados no país que trouxeram, com os turistas, severas 

críticas à qualidade de serviços básicos do setor. Apenas neste ano, o Brasil recebeu 

a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e, na agenda 

para 2014 e 2016, a quantidade de visitantes tende a ser maior ainda, com a Copa 

do Mundo e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No pleito dos grandes eventos o 

Brasil quer trazer a Expo 2020. Se São Paulo for escolhida para cidade-sede da Expo 

2020, a expectativa é que receba de 25 a 30 milhões de visitantes. 

O fato do déficit do turismo que ocorre no Brasil também ocorre em Sergipe, o 

despreparo do Estado para receber e a falta de atrativos para o turista, torna o turismo 

no Estado um problema a ser resolvido. 

Ao inverso do Brasil que tem dimensões continentais e diversos atrativos o estado 

de Sergipe que tem um território pequeno 21.910 km² e alguns atrativos naturais e 

históricos. Porém tem as mesmas carências do Brasil como um todo. 

Não adianta ter belezas naturais ou uma fantástica e rica história se não se tem 

o suporte para se desenvolver o turismo na região, se o local não tem um fácil acesso, 

um restaurante de qualidade, um hotel para abrigar o turista, um prestador de serviço 

qualificado e apto a atender, opções de lazer e de conveniência. 

Adequar Sergipe e seus destinos ao turismo nacional e internacional é uma tarefa 

árdua, com trabalhos a longo prazo, os investimentos devem ser feitos e mantidos 

para que o resultado apareça. 
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Assim para Sergipe entrar nessa rota turística existem diversos obstáculos 

a serem vencidos, são eles : o ineficiente aproveitamento do potencial turístico do 

País e do Estado de Sergipe;  a infraestrutura inadequada ou inexistente; mão de 

obra desqualificada (educação e formação); poucos atrativos e pequena dimensão 

territorial, Sergipe.

A atividade turística, de acordo com seu poder multiplicador, gera entrada de 

divisas, criação de novos empregos, desenvolvimento de infraestruturas em diversos 

setores, promoção da satisfação dos indivíduos, preocupação com o meio ambiente 

e recuperação do patrimônio histórico e cultural. Percebe-se, entretanto, que esta 

pode representar uma excelente alternativa para o desenvolvimento local de maneira 

a preservar a identidade local, conservar o patrimônio (natural e cultural) e dinamizar 

a economia das cidades. 

Por conseguinte, desenvolvimento não deve ser entendido apenas como 

sinônimo de crescimento ou desenvolvimento econômico, embora muitos continuem 

a reduzi-lo a este significado, por ser mensurado por meio do Produto Nacional Bruto 

- PNB ou Produto Interno Bruto - PIB e pela modernização tecnológica, em que ambos 

se estimulam reciprocamente. Como foi mostrado o desenvolvimento vai além das 

questões econômicas, pois muitas regiões, apesar de possuírem suas economias 

em ascensão permanecem estagnadas ou até em declínio em relação às questões 

sociais e ambientais. 

Ademais, o segmento do turismo é visto como estratégia para o desenvolvimento 

local, por ser uma atividade capaz de alavancar o desenvolvimento socioeconômico 

e consequentemente cuidar dos recursos naturais e culturais, mas é preciso planejar 

para enfrentar alguns desafios, principalmente ao saber conciliar os benefícios 

econômicos do turismo sem reduzir a localidade a uma simples mercadoria, e socializar 

as oportunidades, possibilitando que os seguimentos da população participem dos 

caminhos de decisão e os utilizem como instrumento de mudança e ação política, 

tendo em vista a promoção do desenvolvimento visando o ser humano. 

Visto que o turismo promove melhoria na qualidade de vida com a movimentação 

de renda e capitais, o desenvolvimento de um projeto turístico irá criar uma cadeia de 

serviços e bens para a população local, desde que o projeto não gere segregação 
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social e a gentrificação do espaço como é comum a este tipo de projeto especialmente 

em países da América Latina e o Brasil não é exceção.

As diretrizes propostas no estudo visam atender todos os tipos de turismo, 

seja lazer - propiciando opções aos turistas-, negócios - espaços destinados as 

exposições, feiras e a grandes escritórios-, estudos - locais aparelhados para 

congressos e convenções-, cultural - ambiente para diversos tipos  de  museus  e  

instituições  fomentadoras  de  cultura-  ecológico -desenvolvimento de parques e 

reservas florestais-, desportivo -locais para receber competições esportivas-. Uma 

grande estrutura voltada aos negócios de turismo - hotéis, cultura, lazer, serviços, 

habitação, educação, etc.

Fugindo do modelo que segrega a população trabalhadora, e sim criar soluções 

para a habitação dos diversos extratos dos que trabalham e precisam se reproduzir 

socialmente.

O modelo cidade turística, ou seja, a ILHA ARTIFICIAL que será proposta poderá 

por muitos ser considerada utópica, mas são as utopias que movem a criatividade, 

podendo se considerar a utopia de Thomas Morus no renascimento, as ideias utópicas 

do Grupo Archigram quando projetou de forma conceitual de cidade instantânea.

Para a definição das diretrizes fez a escolha do local aonde viria a sem implantada 

a ilha,  buscou-se o melhor lugar para implantação do empreendimento de acordo 

com critérios técnicos, logísticos e funcionais (que serão explicados no capitulo das 

diretrizes) se optou pelo litoral norte, próximo ao terminal marítimo Inácio Barbosa. 

A ilha será implantada próximo os limites do município Barra dos Coqueiros com o 

município de Pirambu. 

Com a configuração da diretrizes da implantação da cidade visa atingir um melhor 

aproveitamento turístico que amplia a geração de renda e investimentos em outros 

setores; uma infraestrutura adequada e aprimoramento do retorno turístico; geração 

de mão de obra adequada e especializada.

O objetivo geral desse estudo é desenvolver diretrizes para um projeto urbano 

implantando em uma Ilha Artificial para que ela atenda a um conjunto de atividades, 

como visitar, assistir, participar, estudar, comprar, comer, dormir, morar, produzir, etc. 
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Formulando uma cadeia de serviços para atender aos mais variados públicos de 

turistas; definindo a forma de ocupação do espaço com base nas teorias urbanísticas 

e com apoio logístico de marketing turístico, definindo cenário, o traçado viário, 

bairros, setores, locações dos principais serviços; estabelecendo as diretrizes gerais 

e de articulação dos espaços abertos e construídos, relacionando ao uso e ao seu 

entorno; definindo a articulação da ilha com os principais pontos de Aracaju e Sergipe.

Para atender os objetivos propostos a metodologia adotada foi no primeiro 

momento a elaboração do referencial teórico foi utilizado material bibliográfico 

especifico nas áreas afins - urbanismo, arquitetura, turismo - com intuito de se estrutura 

uma base solida base de pesquisa. Outras publicações ligadas ao tema de estudo 

também foram utilizadas, desde boletins, jornais, revistas, pesquisas, monografias, 

teses, vídeos, etc. 

Para o estudo da teoria do urbanismo e a evolução das cidades, partiu-se da 

leitura da antologia de FRANÇOISE CHOAY (1992), que aborda as diversas teorias 

correlacionando a evolução das civilizações. Assim, foram selecionadas algumas 

teorias relevantes para o presente trabalho e partiu-se para a busca pelo entendimento 

destas teorias, tais como Cerdà, Hausssmann, Le Corbusier, Sitte, Mours, Marx entre 

outros. 

No tocante à teoria turística, não sendo um acadêmico da área, fez-se uma 

breve pesquisa na “bíblia do turismo” de LEIPER (1992) tido pela classe acadêmica 

de turismo como um papa no assunto. E no “Plano Nacional de Turismo 2007- 2001 

- uma viagem de inclusão”, do Ministério do Turismo, buscou-se desvendar a atual 

situação Brasileira e conhecer os planos futuros. 

Para o estudo de caso das cidades referência foram feitas visitas in loco. Viagens 

acadêmicas desenvolvidas por este Departamento, viagens pessoais de turismo 

realizadas durante a formação academia. 

Conversa com estudiosos e gestores de turismo, também auxiliaram o 

desenvolvimento desse estudo, a conversa com os mesmos não se tratou de uma 

entrevista e sim um bate papo onde não há perguntas e sim tópicos referentes a um 

tema que devem ser lançadas ao interlocutor e comentados abertamente. Tendo com 

objetivo principal a obtenção de premissas relacionas ao turismo. 
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Na sequência, foram escolhida algumas questões defendidas pelos teóricos 

utilizados no referencial teórico, as quais serviram de base para a analise dos casos 

e desenvolvimento do estudo, chegando ao produto final: “Ilha da Artificial: diretrizes 

para a implantação de uma cidade turística”. 

Perguntas que geraram a seguinte questão de pesquisa: A implantação de um 

“Ilha Turística” estruturada no litoral de Sergipe irá incrementar o turismo do estado, 

tanto, o local, quanto o internacional? Uma “Ilha Turística” poderá se tornar uma 

referência de projeto urbano para cidades turísticas? 

Este trabalho de monografia foi dividido em sete capítulos, a fim de criar um 

estudo com um vasto embasamento teórico. 

O primeiro capítulo é a “Introdução” onde se decorre sobre o tema, afirmando seu 

campo temático conferindo o problema e sua justificativa e apresentação de objetivos. 

No capítulo 2, batizado de “A arquitetura voltada para o turismo e a sociedade” 

ele correlacionam arquitetura e sociedade, mostrando que a arquitetura é capaz de 

gerar uma interessante fonte de renda, destacando alguns ícones da arquitetura 

mundial e a influência destes para a cidade. Também faz um breve apanhado na 

relação questão social x turismo. 

No capítulo seguinte, nomeado de “Casos correlatos” são feitas analises sobre 

os estudos de caso, conhecendo os projetos implantados bem como sues autores. 

No penúltimo capítulo a conceituação e a definição das diretrizes do projeto, 

temos a “Ilha Artificial” onde são apresentados propostas e o resultado do produto final 

sugerido. 

Por fim, no oitavo capítulo se encontram as conclusões sobre a relação 

Arquitetura, Urbanismo e o Turismo bem como a defesa do projeto em estudo. 



A ARQUITETURA VOLTADA 
PARA O TURISMO E A 

SOCIEDADE
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2. A ARQUITETURA VOLTADA PARA O TURISMO E A SOCIEDADE

O objetivo principal do presente capítulo é relacionar, de modo mais sucinto e 

generalizado, o papel e a função da arquitetura para a sociedade atual bem como a 

influencia do espaço construído e o turismo.

Discutindo a importância da arquitetura para o desenvolvimento do país e o papel 

dela junto à economia. Em seguida são abordados ícones da arquitetura e a relação 

deste com o turismo e por fim são expostas as benevolências proporcionadas pelo 

turismo junto à inclusão social.

2.1 Arquitetura com fonte de renda 

A construção civil é um setor que engloba diversas áreas, dentre elas a arquitetura, 

vale salientar que todos os grandes empreendimentos promovidos pelo setor partem de 

um projeto, que na maioria deles são desenvolvidos por arquitetos, logo a arquitetura é 

uma peça primordial para o setor da construção civil e o desenvolvimento do mesmo.

O Brasil passa por um momento de crescimento geral da economia. Recentemente 

foi divulgado que a expectativa anual de crescimento da economia subiu de 6,5% para 

7,2%. Uma das principais áreas da economia que sustentam este índice é a atividade 

no campo da construção civil. Isto é um bom indicador do mercado de trabalho continua 

aquecido e boa parte desse aquecimento é proveniente dos investimentos de obras 

feito pelo governo federal.

Segundo resultado apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), na pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) 2012 que estuda o 

biênio anterior, as empresas do setor de construção civil realizaram incorporações, 

obras e serviços equivalentes a R$ 336,6 bilhões em 2012, valor 10,2% maior do que 

o de R$ 268,5 bilhões registrado em 2011. No período, a receita líquida somou R$ 

312,9 bilhões, o que representa em termos reais avanço de 9,3%. 

Mesmo ocorrendo a crise internacional, de 2007 a 2012, o valor investido no setor 

da construção civil foi de R$ 62,7 bilhões para R$ 159,3 bilhões, devido às diversas 

medidas anticíclicas como desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados 
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(IPI) nos materiais de construção, aumento dos desembolsos do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), expansão do crédito imobiliário, 

programas como o de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida 

(MCMV) e obras para a Copa do Mundo e olimpíadas.

A pesquisa destaca ainda que 35% das obras no período, que somam R$ 114,1 

bilhões, foram contratadas por entidades públicas, quantidade 3,4% menor que a 

registrada em 2011.

Em 2012, segundo a pesquisa, as obras referentes a habitação e comércio 

chegaram o valor de R$ 143,3 bilhões, tornando-se o setor com maior participação 

na receita bruta da atividade da construção. O valor equivale a 41,9% do total, contra 

40,4% registrado em 2011. Já as obras de infraestrutura representaram 40,9%, a 

mesma proporção do ano anterior, e somaram R$ 136,8 bilhões. O setor de serviços 

especializados teve a participação reduzida de 18,7% em 2011 para 17,2% em 2012 

e totalizou R$ 56,5 bilhões.

Ainda de acordo com o estudo do IBGE em 2012 era quase 105 mil empresas 

registradas e ativas no setor, 12,5% a mais que em 2011, quando o número era de 

93 mil. O setor da construção civil empregava cerca de 2,8 milhões de pessoas cujas 

remunerações corresponderam a 32,5% do total dos custos e despesas contra 30,7% 

de 2011, totalizando custo de R$ 90,5 bilhões, dos quais R$ 60,3 bilhões foram em 

salários, retiradas e outras remunerações. O salário médio mensal do setor, que era 

de R$ 1.648,70, teve aumento real de 7,9% em relação ao ano anterior.

Como já foi exposto o setor da construção civil é de extrema importância para 

geração de renda e movimentação da economia brasileira. Convergente ao cenário 

mais recente da economia brasileira, a construção civil tem viabilizado as pretensões 

de o país alcançar níveis mais elevados em várias áreas. A construção desempenha 

um papel fundamental para o progresso nacional, uma vez que cria obras que 

alimentam o progresso, gera emprego e renda para a população e aprimoram recursos 

tecnológicos inovadores. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

Civil (CBIC) os setores envolvidos pela construção representam aproximadamente 

5% de todo o Produto Interno Bruto (PIB). 
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2.2 Ícones arquitetônicos e cidades projetadas para o turismo

A historia mundial está superlotada de grandes obras arquitetônicas, projetos 

atemporais, muitos a frente do seu tempo. Alguns se perderam com o passar dos anos 

outros resistem e cruzaram séculos e ainda hoje causam fascínio nos apreciadores 

de tamanha magnitude. Todos esses antigos, grandes, projetos hoje são atrativos 

turísticos em suas cidades, são fascinantes e atarem milhares de turistas.

Ao longo da história várias edificações figuraram entre as bonitas, criou-se 

inclusive uma lista de majestosas obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante 

a Antiguidade Clássica denominada as Sete Maravilhas do mundo antigo. Das 

sete listadas somente duas não era uma edificação (Estátua de Zeus em Olímpia 

e Colosso de Rodes) as demais eram obras arquitetônicas, são elas: Pirâmide de 

Quéops, Jardins suspensos da Babilônia, Templo de Ártemis em Éfeso, Mausoléu de 

Halicarnasso e Farol de Alexandria.

Como já foi visto no capitulo anterior o turismo é uma atividade econômica que 

gera um grande movimento de capitais. O turismo é a única atividade econômica na 

qual o consumido, no caso o turista, se desloca até o produto. Neste ponto entra a 

Arquitetura, geralmente ela é a força motriz do deslocamento desse consumidor. O 

turismo constitui a cada dia novas relações de valor com a realidade física das cidades 

que, como panoramas, atraem a visão do turista, que é constantemente alimentado 

por emoções. 

A arquitetura está conectada ao turismo expressivamente, por meio da visitação 

dos monumentos do patrimônio histórico-cultural bem como nos novos projetos 

arquitetônicos construídos. Quando observado a lista dos principais destinos turísticos 

mundiais percebe-se que tais destinos são detentores de edificações históricas, o que 

caracteriza o atrativo cultural, o turismo cultural.
“Turismo  cultural- pratica  do para aquisição de novos conhecimentos. Esse 

tipo de turismo constitui-se em um publico especifico. A atração cultural passa  
a ser a principal motivação dos consumidores.” (TURATTI, 2002, p.9)

. Exemplo à visita a cidade Luz na França, uma das top 10 do ranking do World 

Economic Forum 2013 em números de turistas, é motivada pelo charme da Torre 

Eiffel,  a beleza da catedral de Notre-Dame , a imponência do Arco do Triunfo, a 
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grandeza do Palácio de Versalhes, a exuberância do Museu do Louvre são alguns dos 

atrativos das capital francesa. 

A história e os seus componentes definem o patrimônio cultural de um local - muitos 

pontos turísticos famosos - cuja ciência tem em sua origem a figura do monumento, 

termo evoluído do latim monumentum, que por sua vez provém de monere (“advertir”, 

“lembrar”), isto é, aquilo que evoca a lembrança, algum acontecimento. Segundo 

Choay (2001, p.31), o monumento, acrescido do adjetivo histórico, nasce em Roma, 

em 1420, configurando-se como obras arquitetônicas remanescentes de épocas 

passadas. Por essa razão, desde esse tempo, o monumento histórico converte-se 

em um tema importante e muito estudado dentro do campo disciplinar da arquitetura.

Muitas cidades têm zonas abandonadas, degradadas e marginalizadas que tem 

um valor histórico e cultural, essas áreas passam por um processo de requalificação, 

e ganham novos usos, em geral passam a ter um apelo turístico visto que na região 

são instalados hotéis e centros culturais. Podemos exemplificar com o caso de Porto 

Madeiro, Buenos Aires - Argentina.

Já cidades mais novas que não tem um patrimônio cultural e histórico a arquitetura 

entra como elemento criador de atrativo, seja com projetos de parques, museus, 

teatros, centros culturais.

Uma edificação ícone é carregada de expressionismo, principalmente os dos 

anos 50. Os edifícios mesmo que contemporâneos apresentam uma elevada ênfase 

no valor escultórico das formas arquitetônicas, da preferência pela figuração sobre 

a abstração, da sensualidade das silhuetas e das formas não-convencionais ante a 

contenção formal. 

Na arquitetura e do urbanismo a ideia de ícone está associada à teoria de Kevin 

Lynch de marcos urbanos, os quais exercem a função de identificação e reprodução 

mental de certos espaços urbanos ou de cidades inteiras auxiliando na imaginabilidade 

da referente cidade ou região. Como o próprio Lynch apontava, o Duomo seria a 

representação de Florença, assim como Paris pode ser representada pela Torre Eiffel 

e a imagem dos Arcos da Orla remeteria à lembrança de Aracaju.

Os ícones isolados passam a ser observado no contexto do cenário, ele sim 
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mais eficientes em atrair o olhar da sociedade – particularmente o do turista assim a 

arquitetura é fomentadora, direta ou indiretamente, do turismo seja com o patrimônio 

cultural edificado, seja pelas novas construções construídas, seja pelos projetos 

de requalificações do espaço e ou pela estrutura física que é a base para o bom 

desenvolvimento do truísmo.

Não podemos pensar o turismo única e exclusivamente pelo lado financeiro sem 

a preocupação com o entorno, o espaço urbano, pois tal pensamento proporciona 

a exploração de forma equivocada da região. Devem ser ciadas estratégias de 

valorização da cultura e preservação do meio ambiente, desenvolvendo uma politica 

de turismo sustentável. O planejamento do espaço turístico deve ser feito por meio 

dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos, envolvendo estudiosos de diversas áreas, 

como ambientalistas, geógrafos, engenheiros, turismólogos, historiadores, designers, 

administradores públicos, entre outros afins. Buscando nos cases de sucesso a base 

sem perde a essência, o planejamento é único e exclusivo para cada local afim de 

quem tenha sua identidade própria. Cada localidade tem suas particularidades e elas 

devem fazer parte do projeto.

A seguir temos exemplos de ícones arquitetônicos que são pontos turísticos 

mundo a fora, e não foram concebidos para tal função.

 Cairo- Egito

Figura 01 – Pirâmides do Egito.
Fonte: Acervo Pessoal.
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 O que seria do deserto do Cairo se não existissem as pirâmides? Elas 

impressionam tanto que existem até proposições sobre extraterrestres envolvidos 

em sua construção. Um dos grandes segredos que envolvem a construção desses 

monumentos é o transporte das pesadas peças de pedra a uma altura tão grande, em 

um tempo com recursos escassos. A força dessas estruturas é tanta que resistiu há 

milênios, outra prova da inteligência empenhada nessas obras.

Portão de Brandemburgo

Figura 02 – Portão de Brandemburgo.
Fonte: Acervo Pessoal.

É o único monumento que resistiu ao tempo pertencente ao “Unter den Linden” 

, Famoso conjunto arquitetônico alemão que era acesso a cidade de Berlim e ao 

Palácio Real. Tem aproximadamente 65 metros de comprimento, 26 de altura e 11 

de profundidade. Edificado em estilo neoclássico pelo arquiteto de Carl Gotthard 

Langhans, possui doze colunas dóricas de estilo grego, seis de cada lado, definindo 

cinco vãos centrais. Sobe o arco está a “quadriga” (estátua da deusa grega Irene - 

deusa da paz, em uma biga puxada por quatro cavalos)
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Muralha da China

Figura 03 - Muralha da China.
      Fonte: Acervo Pessoal.

Uma das obras mais antigas e de mega proporções, considerada uma das maiores 

construções existentes. Ela tem 6 mil quilômetros de comprimento e foi construída 

por volta do ano 200 d.C. para proteger a região dos invasores. A construção, por 

atravessar várias regiões diferentes, varia de acordo com o relevo e características 

específicas de cada local. Além do gigantesco muro, a muralha ainda compreende 

portas, torres e fortes.

Sagrada Família

Figura 04 – Sagrada Família.
Fonte: Acervo Pessoal.
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Sagrada Família, é um grande templo católico da cidade catalã de Barcelona 

(Espanha), desenhado pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí, e considerado por muitos 

críticos como a sua obra-prima. A obra começou em 1882 e foi suspensa em 1936 

devido à guerra civil e deve ser concluída em 2026, ano do centenário de Gaudí. O 

autor dedicou quase toda sua vida a essa obra conseguiu finalizar quase por completo 

uma das três fachadas, a Fachada da Natividade, as demais estão sendo construídas 

a parti dos desenhos do mestre.

Coliseu

 Figura 05 – Coliseu
Fonte: Acervo Pessoal.

Erigido por volta do ano 70 d.C., o Coliseu é a das obras mais populares da cidade 

de Roma. Hoje apenas dois terços do prédio original conservaram-se quase intactos, 

o restante foi devastado pelas guerras, terremotos, vândalos e por construtores que 

desmontaram grande parte de sua estrutura, especialmente na Idade Média. O Coliseu 

comportava até 55 mil espectadores para assistir aos duelos dos gladiadores e demais 

eventos do Império Romano. Sua estrutura foi projetada para comportar verdadeiras 

batalhas, com uma arena de madeira acima de um complexo de celas, onde ficavam 

também animais que participavam das lutas. Em seu projeto foram previstos detalhes 

como coberturas para proteger o público do sol.
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Mesquita Azul 

Figura 06 – Mesquita Azul
Fonte: Acervo Pessoal.

É uma das construções mais importantes e famosas da Turquia. Não é à toa 

que foi criada no século 16, daí você tem a noção da riqueza e tradição que ela 

representa para o país. Todo esse requinte atrai milhares de turistas, porém o lugar é 

extremamente sagrado: ao entrar na Mesquita, é preciso tirar os sapatos. 

Torre de Pisa

Figura 07 – Torre de Pisa
Fonte: Acervo Pessoal.

Torre pendente di Pisa em italiano ou, simplesmente, Torre de Pisa, é um 

campanário da catedral da cidade de Pisa. A Torre de Pisa é uma obra de arte em 
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mármore branco, realizada em três fases ao longo de um período de cerca de 180 

anos. A torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção 

devido a uma fundação mal construída em um solo não preparado. Tem 56 metros de 

altura aproximadamente, pesa 14 toneladas e tem uma inclinação de quase 4 graus, 

após o reforço estrutural antes era de quase 6 graus, motivo pela o qual tornou a Torre 

famosa.

Piazza Navona

Figura 08 – Piazza Navona
Fonte: Acervo Pessoal.

Construída sobre as ruínas de um antigo estádio romano (daí seu formato em 

elipse), nesta agradável praça encontram-se cafés, restaurantes e artistas vendendo 

seus trabalhos. Contudo, o que faz da Piazza Navona em um dos espaços públicos 

mais belos de Roma é a combinação de três belas fontes (a Fontana dei Quattro 

Fiumi, ao centro, com um obelisco egípcio, homenageia quatro grandes rios: Nilo, 

Danúbio, Prata e Ganges), igrejas como Sant’Agnese e palácios renascentistas, como 

o Pamphilj, sede da embaixada brasileira na Itália.
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Cidade Proibida

Figura 09 – Cidade Proibida
Fonte: Acervo Pessoal.

A Cidade Proibida é considerada uma das mais interessantes obras arquitetônicas 

dessa antiga civilização chinesa. Sua construção, 720 mil m², foi elaborada durante o 

governo do imperador Yung Lo, o terceiro monarca da dinastia Ming. Além de compor o 

centro decisório do império chinês, a cidade assinalava a distinção entre a realeza e os 

súditos. O nome “Cidade Proibida” foi dado por conta do rígido sistema de segurança 

que controlava a saída e entrada de pessoas no local.

Acrópoles de Atenas

Figura 10 – Acrópoles de Atenas
Fonte: Acervo Pessoal.

Em grego “cidades altas” (do grego ἄκρος, “alto”, e πόλις, “pólis”); ergidas no 

ponto mais elevado das cidades tinha a função de proteção contra invasores inimigos, 
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e geralmente eram cercadas por muralhas, posteriomente passou a servir como sedes 

administrativas civis ou religiosas. A Acrópoles de atenas foi construida pelo imperador  

Pericles por volta de 450 ac. em homenagem a Deusa Atena, deusa padroeira da 

cidade.

Taj Mahal

 

Figura 11 – Taj Mahal
Fonte: Acervo Pessoal.

O Taj Mahal foi construído entre 1631 e 1652, pelo imperador muçulmano Shah 

Jahan para imortalizar sua esposa favorita Mumtaz Mahal. É um mausoléu situado 

em Agra, Índia, em um lote de aproximadamente 12 mil m², é rodeado por um amplo 

jardim, charhar bagh, de 300x320m, que é composto por um conjunto de canteiros de 

flores, caminhos elevados, avenidas de árvores, fontes, espelhos d’água.

Vaticano

 

Figura 12 – Vaticano
Fonte: Acervo Pessoal.
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O Vaticano ou Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano, 

é a sede da Igreja Católica e uma cidade-Estado soberana sem costa marítima cujo 

território consiste de um enclave murado dentro da cidade de Roma, capital da Itália.

Grand Bazaar

Figura 13 – Grand Bazzar
Fonte: Acervo Pessoal.

O Grand Bazaar de Istambul é um dos maiores e mais antigos mercados cobertos 

do mundo. Construído no século 15 conta com mais de 50 ruas onde se encontra os 

mais diversos tipos de artesanatos locais, como cerâmicas pintadas à mão, lâmpadas, 

tapetes e joalheria de estilo bizantino. 

Agora temos outros exemplos de pontos turísticos que tiveram com base a 

premissa do turismo, seja em toda sua essência ou em parte. 

 Times Square

Figura 14 – Times Square
Fonte: Acervo Pessoal.
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Ano após ano, milhões de turistas visitam Nova York, os dados mais recentes 

registram quase 40 milhões ao ano. Os visitantes ficam deslumbrados com o brilho de 

seus arranha-céus. E nenhum lugar caracteriza a grandeza da Big Aplle como a área 

de Times Square, sempre caótica, barulhenta, com sinais luminosos e telas coloridas, 

além de muitos turistas e espetáculos da Broadway. Desde 2009, Times Square conta 

com áreas só para pedestres, criando um atrativo ainda maior para visitantes.

 Empire State Building

Figura 15 – Empire State Building
Fonte: Acervo Pessoal.

O ponto turístico nova-iorquino mais famoso, o Empire State permaneceu por 

anos (até 1972) como o maior prédio do mundo. O prédio começou a ser construído 

em 1929 e demorou dois anos para ficar pronto. Hoje ele está no ranking dos 10 

maiores, com 381 metros de altura e 102 andares, recebendo cerca de 3 milhões de 

turistas por ano. O Empire State já sofreu a batida de um avião e foi palco de vários 

suicídios, por isso hoje seu último andar é cercado.
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 A Ópera de Sidney

Figura 16 – A ópera de Sidney
Fonte: Acervo Pessoal.

Um conjunto de conchas que a navegar pela costa australiana. Situada no porto 

da cidade de Sidney, o complexo e formando por cinco teatros, cinco estúdios de 

ensaio, dois salões principais, quatro restaurantes, seis bares e diversas lojinhas de 

presentes. Projeto do arquiteto dinamarquês Joern Ultzon, e foi fundada em 1973. Em 

2003 a casa foi premiada com o prestigiado prêmio Pritzker de Arquitetura. 

 Ponte Golden Gate

Figura 17 – Ponte Golden Gate
Fonte: Acervo Pessoal.
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O maior ícone da cidade de São Francisco, nos EUA, que serve de entrada para 

a baía de São Francisco através do oceano Pacífico. Já foi a maior ponte pênsil do 

mundo (1937), tem aproximadamente 2800 m e é usada por mais de 100 mil pessoas 

diariamente.

Nasjonale Turistveger Noruega 

Figura 18 – Nasjonale Turistveger Noruega
Fonte: Acervo Pessoal.

O governo Norueguês percebeu o poder que a arquitetura tem para alavancar o 

turismo local e em por isso lançou um pacote de medidas de 2005 Nasjonale Turistveger 

(Rotas Turísticas Nacionais), que qualifica trechos de estrada considerados perfeitos 

para explorar as exuberantes paisagens norueguesas. Dos 18 trechos 6 já foram 

concluídos e estão em operação., espera-se que até 2020 todo o empreendimento 

esteja completo.

As Nasjonale Turistveger (Rotas Turísticas Nacionais) é um projeto que prevê a 

implantação de uma conjunto de equipamentos para o turista, como pousada e hotéis, 

restaurantes, edifícios de apoio, áreas de descanso, caminhos e plataformas para 

apreciar as belezas naturais. 
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Torres Petronas

Figura 19 – Torres Petronas
Fonte: Acervo Pessoal.

As maiores torres gêmeas do mundo, situadas em Kuala Lumpur.Elas foram 

construídas pela empresa Petronas, a companhia nacional de petróleo da Malásia, 

que ocupa a Torre 1, enquanto que a Torre 2 é alugada para outras empresas. A ponte, 

localizada nos andares 41 e 42, é aberta ao público, mas os visitantes precisam obter 

autorização para visitar o local. 

The Pearl-Qatar

Figura 20 – The Pearl-Qatar
Fonte: Acervo Pessoal.

A pérola Catar ou “The Pearl-Qatar” foi projetada pelo maior escritório engenharia 

costeira e marítima do mundo pertencente ao grupo dinamarquês COWI. a Ilha conta 
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com 15 mil unidades residenciais, marinas, hotéis, lojas, apartamentos, spas e uma 

infraestrutura que tem todo um cuidado sustentável e ambiental. é composta por uma 

porção de terra de aproximadamente 4 km quadrados a 20 km do centro de Doha, 

capital do Catar.

Roda do Milênio

Figura 21 – Roda do Milênio
Fonte: Acervo Pessoal.

A roda Gigante londrina, construída para comemorar a virada do século e acabou 

virando é um dos mais recentes ícones de Londres. A obra oferecendo uma das 

melhores vistas da capital inglesa. A roda mede 135 metros de altura e fica localizada 

na margem sul do Rio Tâmisa. Suas capsulas carregam 32 passageiros por toda a sua 

circunferência, e ela roda em uma velocidade de 0.26 metros por segundo, levando 30 

minutos para completar uma volta. 

Tangshan New City

 Figura 22 – Tangshan New City
Fonte: Acervo Pessoal.
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Uma ampliação da cidade Nanjing, China, o projeto visa concentrar em um bairro 

as funções de turismo e lazer com o cotiadiano da vida urbana sem, perder o charme 

de uma pequena província com os atribuídos de uma grande metrópole. A região é 

rica em mananciais termais e isso fundamentação e a base para o desenvolvimento 

do projeto. O espaço a beira-mar oferece pontes para pedestres, cafés ao ar livre, um 

parque de esculturas, zonas de contemplação e outras estruturas da paisagem que 

definem o fluxo global de espaços ao longo da orla bem como todas as edificações de 

uso público/privado. o projeto tem 149 m² e foi desenvolvido pelo escritório HASSELL.

Segundo a Travel and Leisure a Times Square, Nova York é o ponto turístico 

mais visitado do mundo, todos os anos a instituição faz um ranking dos 50 mais 

visitados. Apesar de nenhum ponto turístico brasileiro figurar na lista da instituição o 

Brasil foi declarado com a “bola da vez” no relatório do ranking 2013, acredita-se que 

tal posição se deu em função dos eventos internacionais que o país ira realizar. Hoje 

o turismo se configura com uma excelente ferramenta de movimentação de renda e 

promoção do bem estar social, essa influencia do turismo e a sua função social será 

conhecida no próximo capítulo. 

2.3 Turismo como fator de inclusão social

Entende –se por inclusão social colocar as pessoas na  sociedade podendo 

usufruir de benefícios sociais. O conceito de inclusão social é antônimo ao de exclusão 

social, entretanto ambos tratam de múltiplos fenômenos relacionados com a questão 

da pobreza. Ambos não possuem historicidade, assim como os conceitos de qualidade 

de vida ou de desenvolvimento sustentável. O conceito de exclusão social pretende 

ser mais abrangente que o conceito de pobreza, ainda que o inclua. 

O mito da inclusão social escora sua legitimidade enquanto discurso ideológico 

pela implementação das políticas compensatórias. Alimenta-se dos cases de sucesso 

que são amplamente debatidos nos circuitos de formação de opinião. Não importa 

quão pequeno seja o grupo de pessoas beneficiadas.

O turismo é uma importante ferramenta alavancadora da economia, com em 

destaque, na geração de emprego e renda e a dinamização da economia. Entretanto 
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para que o turismo possa de fato contribuir para o desenvolvimento da região, 

é necessário que o resultado da atividade turística gere benefícios não apenas 

financeiros, mas também promova a justiça social, a conservação cultural e do meio 

ambiente natural, além de permitirem que os sujeitos sociais estejam incluídos nos 

processos de decisão e gestão da atividade. 

Os fatores que dificultam o processo de inclusão social estão ligados à 

condução de politicas macroeconômicas responsáveis por situação de pobreza 

extrema, analfabetismo, desemprego, desigualdade de renda que afetam a cidadania 

emancipatória. 

A inclusão social precisa de um amplo processo de inserção de diversos atores 

sociais e instituições (governamentais ou não), que se envolvam na apreensão e 

transformação da realidade. 

Outra forma de inclusão dar-se-á de forma indireta através do impacto gerado 

pelo setor turístico, ele movimenta uma grande cadeia de trabalho assim percebe-

se o movimento e recursos e capitais através do agentes componentes do setor, o 

impacto é de ordem social, cultural, econômica e ambiental gerando não somente o 

crescimento econômico dos agentes envolvidos como a atividade turística bem como 

auxiliar o índices de desenvolvimento humano.

2.4 Arquitetura impressa com marca

“O símbolo domina o espaço. A arquitetura não basta. E como as 
relações espaciais se estabelecem mais com os símbolos que com as 
formas, a arquitetura desta paisagem se converte em símbolo no espaço 
mais que em forma no espaço. A arquitetura define muito poucas coisas... [...] 
O rótulo é mais importante que a arquitetura (VENTURI, 2003. p. 35)

Com a chegada do novo século XXI, os arquitetos usam e abusam da criatividade 

alinhados as novas tecnologias visando imprimir projetos arrojados, inusitados e únicos. 

Projetos cada vez mais detalhados, exclusivos e luxuosos ostentando o poderio do 

capital. Fazendo de arranha-céus obras emblemáticas, que quase transcende o real.

Chegar ao “imaterial” por via da mais plausível forma de artes , a arquitetura 

— uma visível contradição —, é criar um apreso intangível socialmente mensurável, 
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como o valor de representação de uma força corporativa (de um governo, de uma 

empresa, de uma igreja ou de um país). A situação atual é que, agora, esse poder 

espetacular da arquitetura detém não é mais a única condição de regimes absolutistas, 

autocráticos ou fascistas, mas de grandes táticas de negócio associadas ao turismo, 

a eventos culturais e esportivos, ao marketing urbano e à promoção de identidades 

empresariais. A situação é que nenhum arquiteto moderno, diante de seus projetos de 

vidro, aço e concreto, poderia ter antecipado o grau de requinte e tecnologia técnica e 

exuberância formal que a “arquitetura de marca” está alcançando.

A elevação das marcas, mesmo as de empresas produtoras de mercadorias 

palpáveis, está principalmente associada à nova superioridade financeira, conforme a 

qual a imagem e o nome da marca sobrepõem-se ao valor-trabalho dos produtos que a 

empresa fabrica (ou terceiriza), agregando-lhes um valor de novo tipo: uma espécie de 

renda de representação das próprias mercadorias. Desempenha como imagem que se 

destaca do corpo prosaico do objeto, uma função similar ao da abstração do dinheiro. 

A diferença da exclusividade da marca é exatamente ser uma maneira de propriedade 

que não pode ser popularizada. O monopólio sobre o seu uso é uma forma de renda, 

por isso ela é patenteada e, e fazendo a alusão a terra,  blindada por muros jurídicos 

(e por vezes reais) para controle do acesso. Essa autonomização das configurações 

de propriedade gera, concomitantemente, uma autonomização da forma como puro 

domínio. A forma se transforma em capital por meio de um acontecimento imagético, 

no qual é remunerada como capital simbólico, por uma espécie de renda do olhar.

A ampliação da lógica do capital detentor de juros sobre todos os outros nichos 

da economia e da cultura se demonstra, no campo da fabricação dos produtos, por 

meio de uma espécie de autonomização da definição em relação à materialidade dura 

das mercadorias. A racionabilidade do capital fake é, assim, o escambo de um artigo 

imaginário por dinheiro, é a mutação em capital daquilo que originalmente não é.  As 

gigantes empresas entendem que fabricar o objeto é simples e qualquer um pode 

fazê-lo, entretanto torna-lo, o objeto, um ícone é uma questão de gestão e dar a este 

uma identidade glamorosa cabe à marca.

Nessa insecável busca pela “transcendência corporativa” é um acontecimento 

relativamente contemporâneo, quando um conjunto pequeno de corporações 
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compreendeu que edificar e tonificar seus conceitos de marca, numa competição 

pela ausência de peso, era a tática para atingir um novo tipo de lucratividade. Esses 

desbravadores assumem audaciosamente que gerar bens era apenas um aspecto 

incidental de suas operações, pois seu verdadeiro objetivo era livrar-se do mundo das 

coisas. Ou buscar fazer acreditar que cada objeto adquiria um código superior ao de 

coisa, como se tivesse uma “alma”, um “núcleo espiritual”.

Essa construção da marca também segue na edificação das sedes das 

empresas e instituições visando impor o seu poder perante o mercado. Uma prova 

dessa imponência também pode ser percebo na padronização de lojas mesmo em 

locais totalmente diferentes, física, tecnicamente e culturalmente como acontece nas 

franquias e franchising.

Um bom exemplo de uma grande instituição que usam da arquitetura para edificar, 

literalmente, o conceito é Apple com as Apple Stores, inspiradas nas pirâmides do 

Louvre, a suas grandes lojas são edificações de aço e vidro  imponentes na região e 

toda a estrutura da loja se encontra no subsolo da área. 

Figura 23 – Apple Store Louvre
Fonte: Acervo Pessoal.

Imprimir marca com a arquitetura em síntese, trata-se do investimento na 

construção de edificações de formas sintéticas e esculturais, que funcionam como 

marcas, os projetos com as assinaturas dos chamados starchitects (arquitetos 
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celebridades) por cidades e corporações ao redor do mundo, em busca de sucesso 

instantâneo de público (especialmente os turistas), visibilidade na mídia, estímulo na 

economia local e, consequente retorno financeiro.

No capitulo seguinte iremos nos aprofundar nos casos em que a arquitetura e 

a cidades configuram-se como atrações turísticas, muitas delas frutos do marketing 

turístico.

 



CASOS CORRELATOS 
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3. CASOS CORRELATOS 

Neste capítulo buscamos obter um referencial prático, observando partidos 

urbanos e arquitetônicos aplicados em locais pontuais e ou em uma cidade como um 

todo visando conhecer os resultados, positivos e negativos, das intervenções.

Vários projetos foram analisados para se chegar a seleção apresentada nesse 

capitulo, observando diversos detalhes desde a área de atuação bem como a sua 

dimensão.

Também são abordado as contribuições profissionais dos arquitetos 

contemporâneos que estão desenhando mundo a fora e estrão contribuindo para uma 

nova fase da arquitetura mundial.

3.1 A Estrela do deserto (Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos)

Abu Dhabi, em árabe Abū Zabi, com tradução literal Pai de veado, é a capital e a 

maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi situa-se numa ilha em formato 

de “T” e fica próximo ao Golfo Pérsico. A cidade tinha uma população estimada de 

620 mil habitantes, dados de 2012, e ocupa uma área de aproximadamente 68 mil 

quilômetros quadrados.

  

Figura 24  - Skyline da Cidade de Abu Dhabi visto da baía.
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.
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Abu Dhabi era muito mais pobre um pequeno vilarejo. Os beduínos vagavam 

pelo deserto, mergulhadores de pérolas viviam em cabanas onde a cidade é hoje. O 

vilarejo vivia da extração de pérolas. 

Então, em 1958, exploradores britânicos descobriram o que viria a ser a quinta 

maior reserva mundial bruto. Essa descoberta - e da riqueza que veio com ela - fez o 

Nahyans a família dominante na região, quando os ingleses saíram em 1971. Sheikh 

Zayed bin Sultan Al Nahyan, o governante de Abu Dhabi, tornou-se Presidente dos 

EAU recém-independente.  Sheikh Zayed era conhecido como o “Pai da Nação”, 

devido ao seu grande desenvolvimento propiciado a cidade de Abu Dhabi. Faleceu 

em 2004 e seu filho, o xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan foi eleito presidente e fez 

com que ele iria continuar o legado de seu pai. 

 

Figura 25 - Khaldoon Al Mubarak Khalifa 
Fonte : Revista Fotunne

Quando o petróleo começou a fluir, a cidade de Abu Dhabi tinha apenas 46 mil 

pessoas, quatro médicos e cinco escolas. Os ricos tinham casas de barro, as famílias 

mais pobres viviam em “casas” construídas com canas. 

A capital dos Emirados teve um crescimento fabuloso nos últimos anos devido às 

altas do petróleo, as reservas do país correspondem a um décimo da reserva mundial, 

principal produto comercializado no país, entretanto os dirigentes locais visam o 

futuro e investem o capital existente no turismo. Grandes construções, verdadeiros 

exemplares de futurismo, são projetados e erguidos no território de Abu Dhabi com 
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isso grandes instituições financeiras e inúmeras empresas multinacionais se instalam 

na capital. 

Abu Dhabi situa-se na parte norte-oriental do Golfo Pérsico na Península 

Arábica. Ele está em uma ilha situada a menos de 250 metros do continente e é 

ligado ao continente por duas pontes. Uma terceira ponte projetada pela arquiteta 

Zaha Hadid, está em construção, vai criar mais uma ligação, a ponte com design 

totalmente inovador e futurista passa a ser mais um dos cartões postais de Abu Dhabi.

Figura 26 - Perspectiva Ilustrada da Ponte Sheikh Zayed
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08:25.

A cidade tem o maior custo de vida região e em 2007 a Revista Fortune & CNN 

afirmou que Abu Dhabi é a cidade mais rica do mundo embora isso seja subjetivo. A 

cultura é fortemente enraizada na tradição islâmica da Arábia, com muitas mesquitas 

espalhadas pela cidade entre a arquitetura moderna. Abu Dhabi é composto por diversas 

nacionalidades e culturas, que são todas boas-vindas, desde que não comprometam a 

religião islâmica. Embora a cidade tenha mudado dramaticamente nos últimos 40 anos 

por influências estrangeiras, o povo de Abu Dhabi ainda mantém antigas tradições e 

continuar a promover a sua cultura para aqueles que a desconhecem. 

Muitos habitantes ainda são visto vestido de forma tradicional, os homens em 

suas dishdasha (batas/túnicas longas) com um turbante branco ou vermelho na 
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cabeça, enquanto as mulheres usam uma abaya negra - uma longa túnica preta e um 

lenço na cabeça (Sheyla).

Figura 27 - Tradicional vestimenta
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.

A cidade foi planejada em 1970 para uma população máxima estimada de 

600.000. De acordo com o que foi considerado como ideal de planejamento urbano 

na época, a cidade tem ruas largas, e torres de alta densidade. No norte da ilha, 

onde a densidade populacional é maior encontram-se as maiores torres residências. 

O desenho urbano da cidade é bastante organizado. 

O Zayed desenvolveu em 2007 Plan Abu Dhabi 2030, um plano de metas e ações 

para que o sonho do pai, Abu Dhabi ser uma mega metrópole mundial, seja alcançado 

ate 2030. Para tanto foram projetados e desenvolvidos grandes edifícios, os arranha-

céus, hotéis luxuosos, centros comerciais ultramodernos, condomínio residenciais de 

luxo e resorts em áreas costeiras dos emirados, praças, parques lineares, marina de 

barcos, portos e aeroportos, centros culturas e de lazer com padrão de qualidade 

internacional. Dos inúmeros projetos destaques o Aeroporto Internacional, as filiais 

dos Museus do Louvre e do Guggenheim, a torre Abu Dhabi Investment Authority, a 

sede do Banco Nacional de Abu Dhabi, o Hotel Hilton, a Etisalat sede da Emirates 

Telecommunications Corporation e o autódromo da Formula 1. 

Não esquecendo que toda a infraestrutura de transporte, logística, energia, 

segurança, água foi projetada e é constantemente modernizada a fim de acompanhar 

os mais novos recursos tecnológicos de gestão urbana.
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Figura 28 - Saguão do Aeroporto. 
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 

08h25min.

Aeroporto Internacional é a porta de entrada para o Emirado de Abu Dhabi, 

um centro cosmopolita de negócios e uma atração turística, tem muitas coisas para 

oferecer aos seus visitantes e moradores: uma paisagem extremamente versátil, um 

centro de investimento próspero, e um ambiente de convivência harmônica com uma 

das maiores rendas per capita e uma dos mais baixos índices de criminalidade do 

mundo. 

O aeroporto é um projeto premiado que está sendo cada vez mais reconhecido 

como o aeroporto de passageiros, por oferece gama de serviços que propiciam ao 

passageiro uma experiência única nunca oferecida em outro aeroporto.

Figura 29 - Perspectiva do Museu do Louvre de Abu Dhabi
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.
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Museu do Louvre de Abu Dhabi, filial do famoso Museu Frances deve abri as 

portas na capital dos emirados em 2015, o projeto está orçado em quase R$ 1,2 bilhão. 

O espaço abrigar obras dos melhores museus franceses, como o George Pompidou e 

o D’Orsay, além do próprio Louvre. 

A construção do prédio de 22 mil metros quadrados a beira mar é de autoria do 

arquiteto Jean Nouvel, autor do famoso da famosa Torre Agbar em Barcelona.
  

Figura 30 - Perspectiva do Museu Guggenheim de Abu Dhabi
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.

Guggenheim Abu Dhabi será localizado na área cultural da Ilha Saadiyat O 

projeto também terá a assinatura do arquiteto Frank Gehry, o museu terá 450.000 

metros quadrados vai abrigar o seu próprio acervo de arte moderna e contemporânea 

além de exposições visitantes. Com intuito de ser o maior Guggenheim no mundo, ele 

será voltado a exposições e programas de educação, com ênfase especial na arte do 

Oriente Médio contemporâneo. 

Gehry teria trabalhado sem qualquer restrição orçamentária, com o objetivo de 

ultrapassar Bilbao, segundo o pedido de Thomas Krens, executivo do museu, e dos 

“magnatas do petróleo”. O projeto segue a linha do anterior, repetição das fórmulas 

desconstrucionistas  entretanto em escala muito superior
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Figura 31 - Perspectiva do Museu Nacional de Abu Dhabi
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com,   acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.

O Museu Nacional foi desenhado para ser um memorial ao sheik Zayed bin Sultan 

Al Nahyan, governante de Abu Dhabi e  presidente da união de Emirados por mais 

de três décadas. O espaço vai mostrar, em suas galerias, a história social, econômica 

e cultural dos Emirados. Projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster, do grupo 

Foster + Partners, o “tradicional” museu ganhou forma altamente contemporânea e 

sustentável.

E para completar a escala cultura de Abu Dhabi  há também o Museu Marítimo, de 

autoria do arquiteto japonês Tadao Ando. Inspirado na paisagem marítima e esculpido 

entre a terra e o mar, o elegante e minimalista. Por fim, porem não mesmo importante, 

o Complexo de Artes e Espetáculos de Zaha Hadid, um espaço com capacidade para 

6.000 pessoas e uma incrível estrutura de 62 metros de altura, com vista excepcional 

do golfo pérsico, o edifício abrigará 5 salas completamente brancas, entre espaços 

para concertos, óperas e teatros.
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Figura 32 - Torre Abu Dhabi Investment Authority - ADIA
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.

Torre Abu Dhabi Investment Authority - ADIA é o edifício mais alto, atualmente, 

da cidade de Abu Dhabi. Sua obra foi concluída em 2006. Tem uma altura de 185 m e 

tem 40 andares.  Inspirando-se em elementos regionais, tais como velas onduladas e 

deslocando dunas de areia, a forma sinuosa da nova sede ADIA transforma o horizonte 

da cidade beira-mar.  Buscando uma forma de construção que simboliza a missão 

do banco e valores, a concepção da instalação de novas enfatiza a transparência 

e abertura. No plano de dobramento da estrutura vertical, três vezes para criar dois 

estendidos “braços” em um gesto convidativo. Projetado para representar o comércio 

e a cultura contemporânea, em Abu Dhabi, projeto de autoria do escritório Kohn 

Pedersen Fox Associates sobre o comando do Arquiteto A. Eugene Kohn. 

 

Figura 33 - Banco Nacional de Abu Dhabi 
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com,  acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min. 
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Banco Nacional de Abu Dhabi é o banco mais importante nos Emirados Árabes 

Unidos, a instituição foi criada em 1968 e está listada na Bolsa de Valores de Abu 

Dhabi. O banco foi classificado como um dos 50 bancos mais seguros do Mundo em 

2009 e 2010 pela Global Finance. A ponta da nova sede significa o lema do banco 

sempre ao topo. 

O projeto foi de autoria arquiteto uruguaio Carlos Ott. 

Figura 34 - Hotel Hilton 
Fonte: Disponível em ww.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min.

Hotel Hilton, seguindo os preceitos da rede o luxo e o bom gosto está presentes 

no filial dos emirados, o diferencial do projeto segundo o arquiteto Carlos Ott, autor 

da obra, são as áreas de convivência comum destacando a piscina com seu formato 

orgânico.

 

Figura 35 - Etisalat 
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min. 
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Etisalat é a sede da Emirates Telecommunications Corporation, prestadora 

de serviços de telecomunicações na Ásia e Arábia além de atender a outras 13 

localidades. A sua forma de barco a vela embeleza a paisagem e seus painéis de 

vídeo refletem o entorno. E no topo ostenta uma homenagem ao golfe, com uma bola 

gigante que “esconde” a antena principal do prédio. O projeto do arquiteto canadense 

Arthur Erickson.

Figura 36 - Perspectiva Ilustrada da implantação do Autódromo de Adu Dhabi 
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min. 

Autódromo de Abu Dhabi destinado a receber as competições da Formula 1, O 

autódromo na ilha Yas, localizada na estrada em direção a Dubai. A mega estrutura 

contara com toda a tecnologia existente, o inovador da pista de Abu Dhabi é o Hotel 

luxuoso que fica dentro do Circuito e a marina de barcos que a circunda. 

 

Figura 37 - Perspectiva do Hotel 
Fonte: Disponível em http://www.abudhabi.com, acessado em 13 de outubro de 2010 as 08h25min. 

Além de ser a sede do governo federal, Abu Dhabi abriga universidades de ponta 

(New York University, New York Institute of Technology, Paris-Sorbonne University 

Abu Dhabi), centros médicos ultramodernos (entre eles uma Cleveland Clinic) e uma 

grande infraestrutura para receptivo turístico.

Até 2008 não existia transporte público na cidade, quando foram criados os 
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ônibus urbanos, os quais funcionaram de graça por 6 meses para que as pessoas 

se acostumassem com a novidade. O plano é que até 2030 haja trem de superfície e 

130km de linhas de metrô, um sistema com mais de 40 estações, que terá capacidade 

para transportar de 40 mil a 70 mil passageiros por dia.

O Sheik Khalifa bin Zayed sabe que a fonte de sua riqueza , o petróleo,  um dia 

pode secar, pensando nisso, nos últimos anos foram feitos  investimentos pesados em 

infraestrutura a fim de modernizar toda a cidade. A previsão é que nos próximos cinco 

anos $100 bilhões de dólares sejam investidos em infraestrutura.

3.2 O império do castelo de metal (Bilbao - Espanha)

Bilbao em castelhano ou Bilbo em basco é a capital da província da Biscaia, no País 

Basco, Espanha. É um porto na Baía da Biscaia nas margens do rio Nervión, em local 

de águas profundas que possibilitava a construção do porto. Tem cerca de 881 mil 

habitantes. A cidade é formada por duas partes a velha, situada na margem direita 

do rio, e a moderna, recente, de finais do século XIX. As duas são ligadas através de 

pontes, formando uma verdadeira costura urbana. 

 

Figura 38 - Figura 18 - Mapa Espanha
Fonte: ( Disponível em http://www.world-guides.com). 
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Figura 39 - Mapa da Espanha
Fonte : Disponível em http://www.world-guides.com, acessado em 01 de outubro de 2010 as 02:55

Bilbao tem vários símbolos interessantes, entre os quais a Igreja de Santiago, 

construída em estilo gótico no século XIV, e o edifício do Ayuntamiento. Os museus são 

variados, mas de uma forma geral reúnem coleções relacionadas com descobertas  

arqueológicas  e  com  os  vascos,  e  ainda  obras  de  arte contemporâneas. 

Os registros históricos de Bilbao, como cidade, datam de 1300, quando Diego 

López de Haro estabeleceu a cidade e em 1301 quando o Rei Fernando IV de Castela 

conferiu o título de vila, à mesma. Neste sentido há que destacar o Porto de Bilbao, 

atualmente um dos pioneiros de Espanha, que já existia antes da cidade. Não obstante, 

os primeiros colonos da zona datam de há mais de 2000 anos, concretamente perto 

do Monte Malmasín. 

No Século XVII a Europa passava por uma crise econômica da qual Bilbao 

esquivou-se pela sua indústria mineira, sendo que depois o aço prosperou e proliferou 

por toda a cidade, foram criados os primeiros bancos, a bolsa de Bilbao entre outros, 

para isto contribuiu a Revolução Industrial do século XVIII que a fez crescer. 

Já no século XX a historia de Bilbao, tem duas fases diferentes, a primeira de 

prosperidade industrial e econômica, e a segunda, com a crise das indústrias e a 

mudança da cidade, de industrial para centro cultural. 
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A potência industrial e comercial que sempre marcou Bilbao desde a sua 

fundação até aos anos 70 do século passado fez desta cidade o centro financeiro e 

de serviços de um amplo “hinterland” que ultrapassava o âmbito da atua Comunidade 

Autônoma do País Basco. A crise, iniciada em 1975, expôs uma série de problemas 

estruturais, que consistiam fundamentalmente, num cultivo industrial baseado nos 

setores tradicionais da siderurgia, da construção naval e dos bens de equipamento - 

que ao nível internacional foram os que mais sofreram - e numa insuficiente autonomia 

do setor de serviços que estava muito vinculado ao desenvolvimento industrial. 

Esta circunstância produziu um impacto social e urbano considerável. Os 

seus efeitos revelam-se na decadência do sistema industrial, nos altos índices de 

desemprego, na degradação do meio ambiente e do tecido urbano, nos processos 

de emigração e estancamento da povoação, e no surgimento de problemas de 

marginalização social. Todos estes efeitos também se repercutiram noutras metrópoles 

industriais, como Pittsburg, Glasgow, Hamburgo, Roterdão ou Turim. 

Figura 40 - Porto de Bilbao
Fonte : Disponível em http://www.bilbao.com, acessado em 01 de outubro de 2010 as 02:55

Bilbao, acometida por esta situação, viu-se na obrigação de iniciar um profundo 

e amplo processo de transformação urbana que fosse capaz de gerar novas 

oportunidades de emprego para os seus cidadãos, emprego que a meio prazo será 

criado fundamentalmente pelo setor terciário. Por outro lado, a melhora das condições 
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de vida dos cidadãos, além da necessidade de gerar emprego e de aumentar o nível 

de renda, passaram também por conseguir uma melhora do habitat, oferecendo 

mais oportunidades de tempo livre, cultura, meio ambiente aos seus habitantes.  

 Desde o ponto de vista urbanístico, em relação a estes dois conceitos: qualidade 

do ambiente urbano e nível de renda, nas cidades de economia industrial como Bilbao, 

já se provara que, em geral, eram antagônicos, porque praticamente todas elas foram 

ricas e com um ‘alto índice de ocupação, mas no que diz respeito ao ambiente, muito 

deficientes. 

Atualmente a degradação do ambiente e um habitat deteriorado, são a causa da 

perda da competitividade a nível internacional. Assim que ultrapassar esta situação 

é a condição sine qua non para possibilitar a criação dos novos postos de trabalho 

que surjam do desenvolvimento do setor terciário e para captar os investimentos. As 

cidades competem entre elas para atrair as novas empresas que procuram lugares 

alternativos, e por conseguinte, um ambiente de qualidade vai indissoluvelmente unido 

à obtenção de um maior nível de renda. 

 

Figura 41 -  Antigos Casarões e armazéns foram reformados para novos usos.
 

Fonte : Disponível em http://www.bilbao.com, acessado em 01 de outubro de 2010 as 02:55

Já instituída à necessidade de transpor o modelo industrial, devido a que a 

sua crise é estrutural e não conjuntural - como em principio muitos pensavam - foi 

necessário iniciar a passagem para a cidade pós-industrial, estabelecendo as pautas 

do futuro desenvolvimento urbano mediante uma ambiciosa renovação que englobou 
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toda a área do baixo Nervión, para configurar-se como uma metrópole moderna. 

Esta renovação se colocou para conseguir dois objetivos: físico e socioeconômico, 

baseando-se nos quatro eixos principais de atuação que a seguir se expõem, dos 

quais os dois primeiros estão mais encaminhados para o campo físico ou urbanístico 

e os dois últimos correspondem mais propriamente ao âmbito socioeconômico. 

Vários pontos foram alterados, modificados criados. A acessibilidade exterior e 

a mobilidade interna da metrópole foram um dos pontos cruciais. As ligações físicas 

e inteligentes são determinantes quando se quer atrair investimentos a uma zona. 

As ações correspondentes a cidade foram à ampliação do porto de Bilbao, o novo 

aeroporto, a construção do metro, a reforma viária e ferroviária, a Estação Intermodal 

em curso, representaram esforços múltiplos e de envergadura neste sentido, sem 

esquecer também as “auto-estradas da informação”, desenvolvidas basicamente 

mediante a instalação de fios de fibra óptica. Estabelecida as ligações, a regeneração 

do meio ambiente e a regeneração urbana passam a ser o seguindo item. A cidade 

de Bilbao cresceu com as rejeições ao ambiente, próprias das zonas industriais. A 

qualidade do meio ambiente não é só um elemento fundamental que deve procurar 

qualquer cidade para os seus habitantes, o que resulta também imprescindível para 

o desenvolvimento das novas atividades econômicas de futuro e para a captação de 

investimentos exteriores que cada vez requerem ambientes mais seletivos. 

A melhora do meio físico, com atuações concretas na redução da contaminação 

atmosférica, o saneamento das águas, a gestão dos resíduos urbanos e industriais, a 

ampliação dos parques e das zonas verdes, etc., foram os eixos de atuação necessários 

para conseguir que Bilbao metropolitana obtivesse uma boa qualidade ambiental. 
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Figura 42 - Centro de Bilbao – Zona habitacional
Fonte : Disponível em http://www.bilbao.com, acessado em 01 de outubro de 2010 as 02:55

A regeneração urbana é um tema bastante relacionado com o item anterior. 

Trata-se, em geral, de ultrapassar os desequilíbrios que o desenvolvimento econômico 

produziu no tecido urbano, incidindo na disponibilidade de uma cidade melhor 

desenhada, mais amável e que ofereça vivendas e equipamentos coletivos. 

Figura 43 - Rio Nervión
Fonte : Disponível em http://www.porto.taf.net, acessado em 01 de outubro de 2010 as 03:42

Por outra parte, esta requalificação urbana foi imprescindível para modificar a 

imagem da cidade e o nível de satisfação de seus habitantes, necessário para criar o 

ânimo social coletivo preciso para o desenvolvimento das novas atividades, superando 

o pessimismo e a falta de fé no futuro que na cidadania originou o fecho de um grande 
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número de empresas. 

Os novos motores econômicos associaram-se ao conhecimento, à cultura e, em 

general, ao imaterial. A capacitação dos recursos humanos na indústria e nos serviços 

foram necessários para adquirir competitividade. Bilbao teve de se adequar a sua 

oferta educativa às novas circunstâncias. A universidade, a formação profissional, a 

relação formação-emprego, a formação de pós-graduação e a política empresarial em 

recursos humanos, devem ser campos de atuação preferente. 

Valores como o conhecimento, a criatividade, a dedicação e a motivação foram 

assumidos como um desafio. O novo mundo que Bilbao desejava é o mundo do saber. 

Esta capacitação profissional levaram Bilbao a uma transformação, passando 

de ser uma metrópole de serviços avançados a uma moderna região industrial, o que 

traduz a convicção de que a indústria e os serviços são inseparáveis num ambiente 

econômico projetado para o século XXI. A indústria cria riqueza e os serviços criarão 

emprego. 

Figura 44 - Ponte Zubizuri foi projetada por Santiago Calatrava
Fonte : Disponível em http://www.tripadvisor.com.br, acessado em 01 de outubrode 2010 as 03:57  

O impulso da atividade cultural foi o um elemento de dinamização interna e de 

promoção da metrópole em relação ao exterior. Nas sociedades contemporâneas as 

atividades culturais, artísticas, desportivas e do tempo livre, representa o termômetro 

da vitalidade coletiva e determina o atrativo de uma urbe, além de contribuir à projeção 

exterior das cidades e estabelecer as condições que permitem a captação de novas 

atividades. 
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Neste setor, a potenciação do Museu de Belas Artes, o Teatro Arriaga, o Palácio 

Euskalduna de Congressos e da Música, a rede de bibliotecas, a temporada de ópera, 

a criação de campos de golfe, etc. foram os elementos necessários para o impulso 

da metrópole, e nesse item o Museu Guggenheim foi o mais importante, que  trouxe  

também  uma  importantíssima  contribuição  à  citada  projeção internacional. 

A reurbanização teve uma das suas marcas mais significativas na transformação 

e recuperação bacia estuária. A convivência - possível num principio - das atividades 

produtivas e residenciais devido à vontade artesanal dessas atividades desapareceu 

com a revolução industrial, que leva consigo formas produtivas incompatíveis com a 

necessária qualidade do habitat humano. 

Figura 45 - Ponte antiga sobre o Rio Nervión
Fonte : Disponível em http://www.tripadvisor.com.br, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05

Assim podemos dizer que hoje, em grande medida, Bilbao está construída 

de costas para o rio Nervión. No entanto, liberada das suas atividades produtivas, 

as suas margens portuárias disponíveis a curto e meio prazo, aparecem como um 

elemento de enorme potencialidade, já que passa ao longo de uma grande parte 

da cidade consolidada e deve constituir-se no espaço mais qualificado e vertebrado 

da metrópole, articulando espaços lúdicos, residenciais e de atividades terciárias, 

representando o eixo principal da nova cidade, assim como o seu elemento mais 

emblemático. 

A nova metrópole incidiu mais na transformação interna do que em gerar novos 

desenvolvimentos, tendo como objetivo principal renovar e requalificar as zonas 
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mais obsoletas e degradadas que foram herdadas da crise industrial. Quer dizer 

que fundamentalmente foram convertidos os “problemas” em “oportunidades”, nos 

espaços de titularidade pública e privada. 

Outro ponto interessante na reurbanização da cidade é que muitas obras foram 

pautadas nos concursos públicos de arquitetura, visando assim a consulta a varias 

idéias, entretanto para as obras emblemáticas / cruciais como por exemplo, o Metro, 

o Museu Guggenheim ou a planificação da área de Abandoibarra foram convidados 

arquitetos de prestígio internacional para a elaboração dos mesmo. 

Figura 46 - Museu Guggenheim Bilbao, o ponto mais alto da reforma urbana de Bilbao
Fonte : Disponível em http://www.guggenheim-bilbao.es/, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05

O Museu Guggenheim Bilbao, é um dos cinco museus pertencentes à Fundação 

Solomon R. Guggenheim no mundo. Projetado pelo arquiteto norte-americano Frank 

Gehry, é hoje um dos locais mais visitados da Espanha. O projeto fora desenvolvido 

por duas equipes uma em Bilbao e outra em Los Angeles, entretanto a construção 

do mesmo só fora possível graças a toda tecnologia de software de computação que 

auxiliaram na confecção do projeto. 
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Figura 47 - Foto Aérea do Museu Guggenheim
Fonte : Disponível em http://www.maps.google.com, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05

O projeto atendeu em cheio os preceitos e anseios que o projeto de reurbanização 

da cidade pedia toda a tecnologia existente e os materiais mais high-tech fossem 

utilizados visando o “produto” atrativo aos olhos. Com suas formas orgânicas para uns 

lembra uma grande flor metálica, mas visto do rio lembra um grande barco que remete 

ao passado portuário da cidade. 

A ideia de construir um sistema do metro na cidade de Bilbao fazia parte do 

processo de reurbanização da cidade. Consortium do transporte de Biscaia (CTB) 

foi criado visando desenvolver e gerencia o projeto do metro.  O projeto completa o  

serviços de transportes públicos que conta com outras formas: ônibus, bondes, táxis, 

que liga todas as diferentes áreas e que lhe permite dar a volta rápida e cômoda:

 
 
 
 
 
 
 

Figura 48 - Avenida em Bilbao, novo sistema de transporte publico.
Fonte : Disponível em http://www.porto.taf.net, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05
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Um sistema do metro subterrâneo definido com a melhor opção para o sistema 

da cidade, a ideia era diminuir os congestionamentos e fazer o transito fluir. Para 

o projeto do metro fora realizado um concurso publico que teve como vencedor o 

escritório Normando Promover e Associados. 

Figura 49 - Metrô.
Fonte : Disponível em http://www.porto.taf.net, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05

Bilbao não para de visar o futuro e a mais nova proposta para dar sequência aos 

inúmeros projetos reurbanização da antiga cidade industrial é o projeto de reforma 

da península da Zorrozaurre, da Arquiteta Zaha Hadid, prevê a ligação entres os dois 

lados do rio, reformas urbanas e a criação de zonas de negócios, escritórios, lojas, 

comercio em geral e habitação. 

Figura 50 - Península Zorrozaurre.
Fonte : Disponível em http://www.porto.taf.net, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05
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Figura 51 - Perspectiva da implantação.
Fonte : Disponível em http://www.porto.taf.net, acessado em 01 de outubro de 2010 as 04:05

3.3 O avião a deriva no mar do cerrado (Brasília - Brasil)

Brasília é uma dos mais belos exemplos de cidade projetada do mundo, visto 

que seguiu todas as premissas do urbanismo funcionalista indicados pela carta de 

Atenas. 

Em abril de 1955, o candidato à presidência da república Juscelino Kubitschek 

em campanha eleitoral, prometeu a construção de Brasília. No ano seguinte já como 

presidente criou o concurso para a nova capital.

O Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova capital do Brasil foi vencido pelo 

arquiteto e urbanista Lúcio Costa, em 1956. O projeto desbancou 26 concorrentes, o 

desenho “nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar, ou dele toma posse: 

dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja. O próprio sinal da cruz.” Este desenho 

base foi adaptado à topografia do local, assim como à melhor orientação formando 

um “(...) triângulo equilátero que define a área urbanizada.” (COSTA, 1991, p.20). 

Oscar Niemeyer a convite de JK foi o principal arquiteto da maioria das estruturas 

administrativas e edifícios públicos. Roberto Burle Max foi o responsável pelo desenho 

das paisagens e zonas verdes da cidade.
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Figura 52 - Croquis de Lúcio Costa, do plano piloto
Fonte : Livro Brasilia que inventei Costa, 1991, p. 21

A edificação da capital brasileira devia retratar o anseio de prosperidade e 

futurismo, abreviando o tempo. Lema de os estadista idealizador da capital no 

plano central do Brasil, Juscelino Kubitscheck, 50 anos em 5. A capital devia ser 

contemporânea e arrojada esbanjando um ar cosmopolita.

Brasília é o principal modelo de cidade erguida de acordo a Carta de Atenas, 

legislada por Le Corbusier em 1933 durante o CIAM - Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna, por isto, tem premissa das divisões da cidade de acordo com 

setores as suas funções: circulação, lazer, esporte, diversão, administração, comércio 

e habitação. 

Brasília foi erguida em três anos - pelo menos seus prédios fundamentais foram 

finalizados nesse tempo determinado. Em 1958, o palácio da Alvorada, projeto de 

Oscar Niemeyer, tinha sua fachada estampada na revista Manchete. 
“No propósito de evitar os cruzamentos - seguindo os princípios 

da técnica rodoviária na técnica urbanística - formou-se um eixo 
monumental onde foram naturalmente ordenados “(...) os centros 
cívicos e administrativos, o setor cultural, o centro de diversões, o centro 
esportivo, o setor administrativo, os quartéis, as zonas destinadas à 
armazenagem, ao abastecimento e ás pequenas indústrias locais, 
e, por fim, a estação ferroviária (...)”.  (COSTA, 1991, p.20)

Na intersecção do eixo monumental com o eixo rodoviário-sentimental de acordo 

com Costa (1991:20) “(...) impôs a criação de uma grande plataforma liberta ao tráfego 

que não se destine ao estacionamento ali, remanso onde se concentrou logicamente 

o centro de diversões da cidade (...)”. 
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O movimento destinado aos outros setores se dá na área térrea inferior coberta 

pela plataforma e é aproveitada, em algumas partes, para estacionamento de veículos. 

As vias de circulação de veículos se desnivelam até o piso inferior que tem declive até 

a zona da esplanada e os ministérios. 

A circulação de ônibus e automóveis se dá tanto na parte central quanto nos 

setores residenciais sem qualquer cruzamento e os caminhões transitam em um 

“sistema secundário autônomo com cruzamentos sinalizados ou interferência com o 

sistema anterior (...).” (COSTA, 1991, p.22) 

Desde 21 de abril de 1960, data da inauguração de Brasília, a cidade vem sendo 

analisada e monitorada por geógrafos, urbanistas, arquitetos, sociólogos. Existem 

pesquisas sobre a primeira geração de moradores, sobre os problemas da cidade 

que não permitiram a convivência social dos moradores, sobre as deturpações ao 

plano original. Brasília já foi alcunhada de “cidade sem gente”, “cidade sem esquina”, 

“cidade de burocratas”, “ilha da fantasia”.

Brasília é uma cidade que surgiu de um conceito: a forma de avião e as regras 

do urbanismo funcionalista tornando-a um objeto para que pessoas habitassem. Uma 

cidade erguida no meio do serrado, onde até próprio lago teve de ser projetado para 

assegurara a umidade mínima do ar no meio do serrado seco e árido. 

Brasília foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 1987, 

sendo a única cidade construída no século XX que recebeu esta honra.

3.4 O oásis a beira mar (Dubai – Emirados Árabes)

 Dubai, em árabe Dubayy é o emirado árabe mais famoso, junto com outros 06 

emirados - Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah , Sharjah e Umm al-Quwain - 

forma o Emirados Árabes Unidos. 
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Figura 53 - SkyLine de Dubai
Fonte : Disponívelem http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Apesar de ser o mais famoso Dubai ocupa a 2º colocação no ranque populacional 

dos emirados perdendo somente para a capital Abu Dhabi. 

Em 1830 O povoado de pescadores de Dubai é tomado pela tribo Bani Yas do 

oásis Liwa, liderada pela família Maktoum, que ainda, curiosamente, dita as regas no 

emirado. Um século depois Dubai passa a viver da pesca e da produção de perolas 

que vem a sofre um golpe durante a 2º guerra mundial gerando uma grande crise e 

recessão na colônia de pescadores até 1966 quando é descoberto o petróleo nas 

terras do emirado. Atraindo comerciantes para se instalarem no Dubai, que por sua 

vez, aumenta o crescimento econômico. 

Figura 54 - Sheik Maktoum
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Em meados de 1968 começam as exportações de petróleo bruto e o PIB da um 

enorme salto. Sheik Maktoum toma posse como o governante de Dubai, após a morte 

pai, o xeque Rashid, na primeira Guerra do Golfo. 

Uma metrópole começa a surgir sobre o comando do Sheik, companhia aérea e 

criada, hotéis luxuosos são construídos, um centro financeiro e instituído e o mundo 

passa a conhecer Dubai. 
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Figura 55 - Foto aérea de Dubai
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Dubai se destaca no cenário mundial com uma metrópole em ascensão boa 

parte de seu PIB é oriundo do petróleo, entretanto seus dirigentes vêm “alternado” 

as fontes de riquezas de seu PIB e as principais receitas são de turismo, imobiliário 

e serviços financeiros. Sendo o turismo e o setor imobiliário os grandes trunfos de 

Dubai, tem atraído a atenção do mundo e assim aumentando seu potencial turístico 

através de muitos projetos inovadores e arrojados, construção que desafiam a física, 

grandes eventos esportivos e de lazer. 

Com isso se transformou na capital do entretenimento no Oriente Médio, tudo 

que há de luxo e consumo esta disponível aos ricos turistas, a cultura local ainda 

permanece forte apesar de toda a influência ocidental trazida com a globalização. 

 Bebidas alcoólicas não são permitidas nas ruas somente dentro dos bares e 

restaurantes e algumas residências caso o dono possua uma licença para consumo, 

carne de porco também só e permitida nos estabelecimentos. 

Os moradores de Dubai se vestem com suas roupas tradicionais, influenciado 

por sua crença islâmica. As maiorias dos homens preferem o tradicional dishdasha ou 

khandura (uma túnica preta ou branca), com ghutra (turbante branco) e AGAL (a corda 

usada para manter o ghutra no lugar). As mulheres usam uma abaya (uma longa capa 

preta), que é usado sobre roupas conservadoras, com Sheyla ou hijab (lenço usado 

para embrulhar em torno do rosto e da cabeça). 

E o turista que vai a Dubai está com “fome” de compras, em todo o emirado 
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existem milhares de lojas muitas delas dentro de complexo de consumo americano, 

os shoppings centers, eles totalizam 70 em pleno funcionamento. 

Figura 56 - SkyLine de Dubai
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Dubai tem uma rica coleção de edifícios e estruturas de vários estilos arquitetônicos. 

Muitas interpretações modernas da arquitetura islâmica podem ser encontradas em 

Dubai, devido a um boom na construção civil e da inovação arquitetônica no mundo 

árabe em geral, e em Dubai, em particular, que tem sido apoiada pelas melhores 

empresas de engenharia de projeto e arquitetura de Nova York e Chicago. 

Como resultado desse boom, a arquitetura islâmica moderna e a arquitetura 

mundial foram literalmente tomada por novos conceitos, padrões e limites. O céu é o 

limite, a projetos para a construção de arranha-céus com novo de design e tecnologia 

não para de surgi na prancheta dos arquitetos, em 2010 foi entregue a população de 

Dubai a Burj Dubai (Torre Khalifa), que agora é o edifício mais alto do mundo com 828 

metros. 

A Burj Dubai hoje é a edificação de Dubai mais imponente, entretanto outras 

obras com o hotel Burj Al Arab, o único sete estrelas do mundo, e os condomínios 

residências The Word (O mundo) e o Plam (Palmeira) já despertaram a atenção do 

mundo para o poder construtivo de Dubai. Outro mega projetos estão em fase de 

estudo, viabilização financeira e ou obra, são eles: Dubai Pearl , Hydropolis, 

 Complexo Olímpico, Dubailand , Shopping de Dubai , Opera House de Dubai , 

Would Dwarf Dubai’s Burj Khalifa. 
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Figura 57 - Burj AL Arab
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Burj Al Arab este é um marco impressionante na arquitetura de Dubai, um hotel 

cinco estrelas (oficialmente conhecido como o único hotel sete estrelas), o hotel que 

foi construído sobre uma ilha artificial, de 280 m de raio, apresenta o seu formato de 

vela são 321m de altura, 28 andares e 202 suítes. O menor quarto mede 169m² e o 

maior 780 m².É sem dúvida um extraordinário edifício com uma decoração interior 

luxuosa com detalhes banhado a ouro e cravejado de diamantes, incluindo um bar 

Skyview com vistas deslumbrantes para a cidade. 

Sem falar na sua quadra de tênis, localizada no topo da torre, e o serviço exclusivo de 

chekin do hotel, os hospedes são recebidos no aeroporto por um motorista e um Rolls 

Royce que o levara ate o saguão do hotel. 

Figura 58 - Edifícios Comercias de Dubai
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Torre do século 21 e Emirates Office Tower são alguns dos exemplares dos 
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edifícios comercias da cidade de Dubai. As fachadas têm acabamento com matérias 

de ultima tecnologia. Os 56 andares dos edifícios são ocupados por escritórios, hotéis 

e lojas. 

Figura 59 - Dubai Pearl
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

 Dubai Pearl é um empreendimento de uso misto a ser construído em uma área 

de 10 milhões m². Ele irá conter empreendimentos residenciais, hotéis, teatro, lojas e 

escritórios ligados entre si. 

Figura 60 - Burj Dubai 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 



79

Burj Dubai o prédio mais alto do mundo identifica Dubai como centro de atrações 

turísticas encontradas em nenhum lugar do mundo. Localizado no centro da cidade 

de Dubai, o arranha-céu em forma de pirâmide é a casa do prestigiado Hotel Armani e 

seus 900 apartamentos serão ocupados apenas por alguns membros da elite. O Burj 

Dubai tem a altura 828 m, o deck de observação do nível 124 que oferece uma vista 

panorâmica da cidade de Dubai e do Parque, 11 hectares de vegetação de vida e de 

um ponto de entrada do edifício. 

As suas fundações, inspiradas numa flor de seis pétalas típica do deserto, 

aparecem como um desenho incrustado no solo. 

Foram 12 meses de trabalho para consolidar, a 50 metros de profundidade, a 

estrutura subterrânea composta por 195 vigas feitas com 110 toneladas de cimento, 

que darão suporte ao gigante. 

O Burj Dubai custou mais de 900 milhões de dólares. 

Figura 61 - Ilha Mundo 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

O Mundo é um arquipélago de 300 ilhas artificiais criadas pelo homem para 

realçar o seu padrão de luxo. As Ilhas Mundo são únicas, pois esse tipo de ilhas 
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artificiais não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. As ilhas foram 

moldadas nos formatos continentes e países. 

Estão sendo construídas usando basicamente areia dragada do próprio mar. 

Cada ilha varia de 23.000 m² a 84.000 m² de área, com cerca de 50 a 100 metros 

de água entre uma ilha e outra. O complexo cobrirá uma área de 9 quilômetros de 

comprimento por 6 de largura, circulada por um quebra-mar oval. 

O único meio de transporte entre as ilhas será barco ou helicóptero. As ilhas 

estarão à venda e custarão em média 25 milhões de dólares cada uma. 

As escavações começaram em 2004 e atualmente estão 90% completas. O 

custo total do arquipélago será de 14 bilhões de dólares. 

Figura 62 - Ilha Palm 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Palm Islands, também conhecido como A Palmeira de Dubai são as três maiores 

ilhas artificiais, que estão sendo construídas na costa do emirado no formato de 

Palmeiras. O projeto irá aumentar costa de Dubai por 120 km e criar um grande 

número de opções de lazer e de entretenimento. 

O arquipélago artificial será formado por  3 ilhas: A Palmeira Jumeirah, A 

Palmeira Jebel Ali e a Palmeira Deira. Cada ilha contará com inúmeros atarativos, 

hotéis, centros de lazer entre outros, a exemplo do Hotel da Rede Trump e o da Rede 

Atlantis. 
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Figura 63 - Hydropolis 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Hydropolis É o hotel montado inteiramente em Alemanha, este hotel subaquático 

será imergido com o largo de Dubai. Compreenderá 220 quartos cujas janelas 

panorâmicas dão para o mar. 

 

Figura 64 - Complexo Olímpico 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Complexo Olímpico é o mais arrojado projeto para construção de um complexo 

de 4.6 mil m² para as práticas esportivas, terá o custo de US $ 4 bilhões. A cidade será 

composta de prédios, bem como diversos equipamentos esportivos. Nesse complexo 

está previsto a construção de dois estádios, um deles com capacidade para 60 mil 

pessoas, e um ginásio poliesportivo. 

Pensando em sediar uma copa do mundo ou jogos olímpicos, ou outro grande 

evento esportivo, Dubai está construindo um metrô de 70 quilômetros de linhas, 

previsto para ser inaugurado nos próximos meses. Ele terá 47 estações e promete 

ligar toda a cidade. Uma solução para resolver um de seus principais problemas, seu 

trânsito caótico. 
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Figura 65 - Perspectiva do Metro 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Figura 66 - Dubailand 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Dubailand será o maior complexo de parques de diversões do mundo. Duas 

vezes o tamanho da Disney World, a área do parque ocupa 13 mil km², foi projetado 

pra ser uma cidade completamente funcional dividida em seis mundos temáticos: 

Universal Studios Dubai , Tiger Woods Dubai, Bawadi, Global Village, Cidade das 

Crianças, Mundo dos Gigantes, Parques Aquáticos, Aquadunya, Dubai Snowdome, 

um resort de esqui indoor. 

O empreendimento atende os setores turístico, imobiliário, hotelaria, lazer, 

entretenimento e mega projeto visa mostra o desenvolvimento em Dubai. O parque 

irá conter com 45 mega projetos e mais de 200 subprojetos. Dubailand está sendo 

construída e terá quatro fases, cada qual terá a duração de cinco anos. A primeira fase 

de desenvolvimento, de 2005 a 2010, incluem o desenvolvimento de estradas e infra-
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estrutura inicial. Isto irá seguir com a concentração sobre o lazer exclusivo e produtos 

de entretenimento até a sua conclusão em 2020. 

Figura 67 - Shopping Dubai 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Shopping Dubai é o maior shopping center do mundo quando terminado o Shopping 

de Dubai ocupará uma área de mais de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, que 

comportará dentre 10 e 15 outros shoppings menores, e mais de 1000 lojas. 

Entre as atrações estão a Fashion Island, o maior mercado de jóias do mundo; 

um dos maiores aquários do mundo; uma pista de patinação no gelo de tamanho 

olímpico; cachoeiras; um átrio junto ao mar; uma visão do - por completar - maior 

prédio do mundo. O shopping já foi vencedor, espera-se que todo o shopping, que terá 

o tamanho de 50 estádios de futebol. 

Figura 68 - Opera House de Dubaii 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45 

Opera House de Dubai é inspirada nas areias do deserto, nos Emirados Árabes, 

com escola e galeria de arte, auditório com capacidade para 2.500 lugares e, seguindo 

o nicho mimado da região, um hotel 6 estrelas. Aliás, tudo sobre sua própria ilha 

artificial. 
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O projeto da opera é assinado pela iraniana Zaha Hadid. 

Figura 69 - Arranha-Céu Would Dwarf Dubai’s Burj kalifa 
Fonte: Disponível em http://www.dubai.com, acessado em 27 de outubro de 2010 as 18:45

Would Dwarf Dubai’s Burj Khalifa é o novo projeto de arranha-céus da cidade de 

Dubai, a nova torre seria erguida na bahia, em uma ilha artificial e terá 160 andares 

e é maior que a Burj Dubai. O edifício abrigará um parque de diversões, mirante, 

restaurantes, 1,96 milhões de m² de lojas, mais de 1.000 apartamentos, 1.000 mil m² 

de escritório e um hotel com 792 apartamentos. 

A construção do edifício irá dura 10 anos e custar aproximadamente 2,7 trilhões 

de dólares 

3.5 O ratinho sonhador e o seu castelo (Walt Disney Word – USA)

Todo o Complexo Walt Disney World nasceu do sonho de Walter Elias Disney. 

Walter Elias Disney foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, 

dublador, animador, empreendedor, filantropo. Tornou-se conhecido, nas décadas de 

1920 e 1930, por seus personagens de desenho animado, como Mickey Mouse e Pato 

Donald. Ele também foi fundador da corporação de entretenimento, conhecida como 

a Walt Disney Company. 

Walt Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago, nos Estados 

Unidos. Passou a maior parte de sua infância numa fazenda em Marceline, no 
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Missouri. Com dezoito anos de idade onde iniciou sua carreira como cartunista de 

propaganda, na cidade dos Kansas, trabalhando em um pequeno estúdio, Gray 

Advertising Company, onde conheceu Ubbe Iwerks, que posteriormente tornou-se o 

seu mais importante associado no início da sua carreira, e também produziu filmes 

publicitários de animação para a empresa Kansas City Film. 

 
Figura 70 - Walter Elias Disney e seus personagens, os Sete Anões.  

Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 

14:30 

Em 1920, Disney desenhou e comercializou os seus primeiros desenhos 

animados e, mais tarde, aperfeiçoou um novo método para combinar animação com 

atores reais. 

Com o irmão Roy e o amigo Ub Iwerks, criou a pequena produtora “Laugh-O-

Gram”, que animava contos de fadas. Esses desenhos animados eram exibidos no 

cinema local antes dos filmes. Já em agosto de 1923, deixou a cidade do Kansas e 

seguiu para Hollywood, onde, juntamente com seu irmão começaram a produzir mais 

desenhos.
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Figura 71 - Walter Disney, Lillian Bounds e o seu mais famoso personagem Mickey Mouse 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45 

Em 13 de julho de 1925, Walter Elias Disney casou-se com Lillian Bounds - uma 

de suas primeiras funcionárias - em Lewiston, Idaho, EUA. Eles tiveram duas filhas 

Diane, casada com Ron Miller, que também trabalhava com Disney e tiveram sete 

filhos. 

Em Hollywood, Walt Disney contatou a distribuidora de filmes M. J. Wrinkler, 

dizendo que o seu estúdio de animação tinha diversos filmes para vender. Wrinklers 

não só aceita a oferta como também aceita pagar 1500 dólares por cada filme. 

Com o sucesso dos filmes e com o retorno financeiro gerado, adquirir material, 

contratar pessoal, Walt começa a fazer novos planos: Alice, Oswald, Branca de 

Neve e os Sete Anões, Pinóchio, Fantasia, Bambi, Peter Pan, Cinderela, A Dama e o 

Vagabundo, A bela e a Fera, Aladin e o o seu principal personagem o Mickey Mouse. 

Depois da criação de muitos personagens e reconhecimento na animação infantil, 

Disney começa a projeta um parque temático que permitisse que crianças e adultos  

pudessem  compartilhar  bons  momentos,  um  parque  que  fosse constantemente 

aprimorado, trazendo sempre novas atrações para os seus visitantes daí nasce a 

Disneylândia em 17 de julho de 1955. 
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Figura 72 - Estatua de Disney e Mickey ao fundo castelo da bela adormecida na Disneylândia. 
Fonte: Disponível em http://www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 

14:45

O parque foi construído com um investimento de 17 milhões de dólares, graças 

a uma parceria com a rede de televisão ABC, cujo investimento rapidamente retornou, 

pois o parque contou com mais de trezentos mil convidados, somente na data da 

inauguração. O sucesso de público não foi bem visto por Disney, pois a estrutura 

do parque não comportava o público, para um atendimento com qualidade o dia da 

inauguração ficou conhecido com “Domingo Negro”. Em virtude das faltas ocorridas 

Disney fechou o parque por três semanas para avaliar os problemas, criar as novas 

soluções e sanar erros ocorridos. 

Disney que sempre visava a qualidade e a perfeição por isso resolveu treinar o 

seu próprio pessoal - que agora não mais seria terceirizado - ensinando-os a respeito 

do tratamento que deveria ser dado aos visitantes e outros detalhes com o objetivo de 

tornar uma experiência única para seus clientes. Com a reinauguração e a qualidade 

alcançada Disney almejava a expansão do parque, entretanto a localização no permitia. 

Disney um excelente empreendedor começa a alçar novos vôos com a criação 

de um novo parque, que viria a ser o maior parque temático de todo o mundo, e 

classificaria a Disneylândia como um parquinho. 
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Figura 73 - Mapa do complexo de lazer Walt Disney World. 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45 

O complexo de lazer Walt Disney World, orçado em US$400.000.000 (quatrocentos 

milhões de dólares), que auxiliaria no desenvolvimento econômico da região, criaria 

empregos e aperfeiçoaria a sua infra-estrutura, fica situado na cidade de Lake Buena 

Vista, Flórida, Estados Unidos, próximo as cidades de Orlando e Kissimmee, a 32km 

a oeste de Orlando pela auto-estrada I-4, foi inaugurado em 01 de outubro de 1971, 

representando a concretização de um sonho de Walter Elias Disney, que o mesmo 

não chegou a ver construído, Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966 . Quase 

todos os brinquedos, desfiles e espetáculos desses dois parques baseiam-se nos 

personagens dos filmes de Disney. 

Com a criação de Walt Disney World foi gerando outros parques temáticos vieram 

e a cidade de Orlando foi apelidada de capital mundial da diversão, recebendo mais 

de 40 (quarenta) milhões de turistas das mais variadas nacionalidades a cada ano e 

cerca de 50 (cinqüenta) mil brasileiros. 

O complexo Walt Disney Worl é formado pelo Epcot Center, o Magic Kingdom, 

Disney’s Hollywood Studios e o Disney Animal Kingdom, os parques aquáticos Typhoon 

Lagoon  e  o Blizzard Beach, alem do complexo americano existe a Disneyland Paris 

e a Disney Japan. 
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Figura 74 - Parque Epcot Center 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45 

Epcot Center, EPCOT significa “Experimental Prototype of Community of 

Tomorrow” (“Protótipo Experimental da Comunidade do Amanhã”), representa a visão 

de Walt Disney sobre uma sociedade do futuro, onde todos os convidados podem 

experimentar o que há de mais avançado em se tratando de tecnologia. O parque se 

divide em duas áreas: Future World e World Showcase. 

 

Figura 75 - Parque Magic Kingdom 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45 

Magic Kingdom é o parque mais importante do complexo nele se encontra o 

castelo da Cinderela, o símbolo do parque, que fica centralizado, sendo dividido 

por sete áreas temáticas: Main Street, U.S.A., Adventureland, Frontierland, Liberty 

Square, Fantasyland; Mickey’s Toontown Fair e Tomorrowland.  O parque foi batizado 

“The Happiest Place on Earth!” (o lugar mais alegre da Terra). 
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Figura 76 - Parque Disney’s Hollywood Studios 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45 

Disney’s Hollywood Studios anteriormente denominado “Disney-MGM Studios 

foi inaugurado em 01 de maio de 1989, concretizando a idea de Walt Disney de criar 

um parque totalmente baseado nos filmes de Hollywood. A idéia era de construir um 

parque com atrações baseadas nos filmes mais importantes do cinema americano, 

na época era privilégio de poucas pessoas conhecer os bastidores de Hollywood. 

Além dos cinemas a televisão é base das atrações do parque. Atualmente a atração 

principal do parque é a Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith, uma montanha-

russa no escuro que atinge altíssimas velocidades. 

 

Figura 77 - Parque Disney Animal Kingdom 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45

 Disney Animal Kingdom foi o ultimo parque que abriu as suas portas para o 

público, em 22 de abril de 1998. O parque possui mais de 1.500 animais, mais de 250 

espécies que foram adquiridos de todo o mundo. São mais de 4 milhões de árvores, 

3.000 espécies diferentes, plantadas no parques. É composto por 05 áreas temáticas: 

Africa, Camp Minnie-Mickey, DinoLand U.S.A., Discovery Island e Ásia. 
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Figura 78 - Parque Aquático Typhoon Lagoon 
Fonte: Disponível em www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 14:45 

Typhoon Lagoon é um parque aquático fundado em 1989, ele representa um 

pequeno vilarejo que foi vitimado por uma enorme tempestade que reduziu-o a ruínas. 

No centro do parque está localizado o Monte Mayday no qual está encalhado o antigo 

barco pesqueiro Miss Tilly um. Este parque aquático é considerado um dos maiores do 

mundo, toda a água do parques aquáticos tem temperatura controlada durante todo o 

ano, estando sempre em um temperatura agradável em qualquer época do ano. 

Existe nas dependências do parque rios relaxantes, corredeiras, natação com 

tubarões e peixes tropicais, uma das maiores piscinas de ondas artificiais dos Estados 

Unidos. 

Figura 79 - Parque Aquático Blizzard Beach 
Fonte: Disponível em http://www.disneyworld.disney.go.com, acessado em 04 de outubro de 2010 as 

14:45 
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Blizzard Beach é um parque aquático associado ao complexo Disney em 1995 e 

baseasse na representação de uma estação de esqui na neve, com inúmeros tobogãs, 

piscina de ondas e muitas outras atrações. No parque aquático você encontra um dos 

maiores e mais velozes escorregadores de queda livre do mundo, onde se é possível 

atingir uma velocidade de até 88 km/h. Ainda conta com 22 escorregadores  aquáticos  

e  corridas  de  trenó,  áreas  destinadas  para pré-adolescentes e crianças pequenas, 

bem como com uma piscina de ondas de mais de 4.000 metros quadrados. 

Walt Disney World continua em plena expansão novos parques estão em projeto 

e estudo. O grupo também começou a atuar em outros segmentos   com a aquisição 

de estúdios de cinema, canais de televisão, parques temáticos pelo mundo, rádios, 

etc. 

3.6 O eixo monumental sobre o mar (Tóquio – Japão)

Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão experimentou uma rápida transformação 

e um crescimento econômico estupendo. Parte dessa mudança deu-se por conto dos 

arquitetos que criaram o movimento Metabolistas. 

Um dos principais arquitetos do movimento foi Kenzo Tange, idealista que se 

organizam com várias equipes de trabalho e pesquisa sobre as formas da arquitetura 

e do futuro da cidade. O grupo era conhecido como Tange Laboratory, e tinha vários 

membros, muitos ex alunos do próprio Kenzo, o grupo desenvolveu uma proposta 

radical para superar a escassez crônica de terras existente nas principais metrópoles 

do país da Ásia. É o Plano de Baía de Tóquio, publicado pela primeira vez em 1960 no 

semanário Shukan Asahi, projeto previa remodelação e ampliação da capital japonesa 

após a sua destruição causada pelos bombardeios da guerra. 
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Figura 80- Proposta do eixo sobre baía de Tóquio – Kenzo Tange.
Fonte: Disponível em http://cosmopista.com/, acessado em 04 de outubro de 2013 as 11h45min.

O “Plano de Tóquio 1960” foi a resposta lógica de Tange aos problemas da 

falta de espaço, o seu pensamento permitia que a estrutura urbana pudesse ter 

um crescimento e mudasse conforme a necessidade. O Plano de Tóquio chamou 

a atenção de todo o mundo, visto que imprimia novos conceitos de urbanismo ao 

estender a cidade para a baía, com pontes, ilhas artificiais, estacionamento flutuante 

e mega estruturas que proporcionava a expansão da urbe pelo mar.

Os projetos urbanos da época desenhavam as cidades em torno de uma 

praça central, definido o núcleo das comunicações. Mas quando a cidade é grande, 

mobilidade provoca congestionamentos. Em virtude deste problema Kenzo parte de 

um eixo monumental como “centro” uma estrutura linear na qual a cidade pode se 

desenvolver fluentemente.

A grande sacada do projeto de Tange foi se apropriar das “terras” da baía de 

Tóquio, toda a ocupação dava-se em torno de um eixo, um grande porto, que definia 

as ligações caracterizando um sistema viário, este poderoso sistema rodoviário da 

estrada, e de serviços de comunicações que se conectam diretamente com a maioria 

das partes do noroeste central e histórica da cidade e estabelecia uma imensa “ponte” 

habitada que se conectar com o sudeste menos movimentado da baía. 

A proposta de Kenzo era fundamentada nos ensinamentos do seu grande ídolo 
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Le Corbusier e da cidade ideal da Carta de Atenas.

O pensamento construtivo de Tange era voltado para a pré-fabricação, avaliada a 

solução mais apropriada; e a preparação de sistemas de ampliação utilizando adições 

sucessivas de componentes celulares geriu a concepção espacial de grande parte 

dos arquitetos Metabolistas.

A falta de tecnologia suficiente, na época, e a crise do petróleo no início dos anos 

70 “afundaram” as ideias de Kenzo e a sua visão grandiosa de uma utopia arquitetônica, 

entretanto o seu pensamento ecoa por muito tempo na forma do pensamento urbano 

e influenciou muitos outros projetos no Sudeste Asiático.

3.7 O mundo todo em um só lugar (Las Vegas – USA)

No deserto de Nevada, no condado de Clark, em 1905 surgia a Cidade que veria 

ser a Meca mundial do jogo e do entretenimento. Las Vegas foi construída no nada, e 

por alguns anos ela não criou interesse somente após a construção da Represa Hoover 

e barragem que deu origem ao Lago Mead ela passou a chamar a atenção, o jogo já 

era legal desde 1931, entretanto era meio de lavagem de dinheiro e alimentação da 

máfia somente na década de 60 a Policia Federal consegui-o extinguir a criminalidade 

e taxar todo o jogo, na mesma década começou a corrida pela construção dos grandes 

cassinos e hotel, liderada pelo bilionário Howard Hughes.

 
Figura 81 – Represa Hoover, Rio Colorado

Fonte: Disponível em  www.archdaily.com.br, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.
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A corrida gerou a Strip Las Vegas, uma grande avenida onde se encontram os 

principais cassinos e hotéis. Um bolevard de quase 7 km de extensão. Uma rede 

hoteleira que é responsável pelo receptivo de quase 3 milhões de turistas no ano, 

fazendo com que Las Vegas seja 5º destino turístico mais visitado dos Estados 

Unidos em 2013 de acordo com o U.S. Department of Commerce International Trade 

Administration.

 
 

Figura 82 – Vista panorâmica da Las Vegas Strip, o principal polo turístico da cidade.
Fonte: Disponível em www.archdaily.com.br, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h50min.

 Uma indústria que movimenta milhões e milhões de dólares visto que o 

complexo hoteleiro de Las Vegas é o principal destino para eventos, convenções. 

Aos redores do centro onde se localizam os hotéis e cassinos se formou uma grande 

zona metropolitana que abrange vários distritos, onde mora a massa motriz do 

entretenimento de Vegas. A região é denominada Downtown Las Vegas e conta com 

uma população de 750 mil habitantes. 

Apesar de ter sido superada em 2006 por Macau na China , Las Vegas ainda é uma 

dos principais polos de jogo no mundo. Conhecida como a cidade que nunca dorme, a 

cidade das luzes, do pecado, em resumo: tudo o que acontece em Vegas parece ser 

superlativo. Estima-se que durante a alta temporada, a população praticamente dobra 

devido o grande número de turistas.

Esse movimento de turista impulsiona a economia e consequentemente a 

evolução e o crescimento da área metropolitana, que no nos últimos anos vem se 

caracterizando com a de maior crescimento nos Estados Unidos. Exemplo disto, é 

que entre 2006 e 2010 a cidade passou a ter de 211.975 para 979.621 residências.

A Strip é o centro de da economia da cidade, encontram-se as principais 

intervenções urbanísticas com edifícios que estingam o imaginário, muitos deles 

reproduções de ícones da arquitetura mundial que configuram uma grande cenografia.  

São ele: o leão da MGM, a esfinge do Hotel Luxor, a fachada do Excalibur (castelos, 

muralhas e torres medievais), a galera pirata do Hotel Treasure Island - “ancorada” 



96

à margem do strip, as mini cataratas do Hotel Mirage, a reedição ampliada da Roma 

imperial , a releitura de arcos do triunfo, frontões, fontes e estatuária do mega cassino 

Caesar Palace. Essas e muitas outras simulações se somam à construção de uma 

elevada torre panorâmica à margem do strip.

Uma região com muitas cores e forma que vista trazer um pouco de cada canto 

do mundo para o único lugar definindo assim uma identidade heterogenia baseada no 

uso de ícones arquitetônico munidas. 

3.8 O aeroporto e a ilha - (Kansai - Japão)

O Japão é um país definido por um arquipélago composto de quase sete mil 

ilhas, uma região de grande atuação vulcânica que permite o surgimento de novas 

ilhas.

No começo da década de 80 quando a região de Kansai percebeu que o 

seu crescimento econômico estava ameaçado pela falta de um grande aeroporto 

Internacional para atender o fluxo e a demanda de mercado, as autoridades decidiram 

construir um novo aeroporto para não deixarem de ser o alvo da economia da região. 

Entretanto as autoridades encontraram um novo problema a escassez de terras para 

a construção de um aeroporto depois de muitas especulações definiu-se a criação de 

uma ilha artificial na Baía de Osaka para atender a demanda.

O objetivo era criar um aeroporto que atendesse aos padrões internacionais de 

qualidade, com os menores prejuízos e impactos ambientais. Que a ilha tivesse uma 

interatividade com a região, que ela tivesse a “cara de natural”.

A execução da primeira fase do projeto foi concluída em 1994,  a ilha que abriga 

a primeira pista  do aeroporto e em 2007 foi concluída a ampliação do aeroporto coma  

construção da segunda pista. 

Toda a ilha é delimitada por mais de mil estacas que atravessam todo o solo da 

baía ate atingir as rochas abaixo do terreno arenoso do mar da Baía de Osaka. As 

estacas estão ficadas a 70 de profundidade do nível do mar e são à base da ilha. A fim 

de evitar este afundamento, o desenho incluído melhoramento do solo e drenagem da 

camada de argila através de pilhas de areia. No paredão criado pelas estacas foram 



97

criadas culturas de algas e protegias com blocos especiais de dissipação de ondas 

com ranhuras que aumentam a retenção das algas aumentando assim a adesão. Estes 

blocos foram colocados a uma profundidade que surgira ideal para o estabelecimento 

deste tipo de espécies no paredão. Essa medida preventiva deu origem uma floresta 

de algas marinhas de 53 hectares no paredão. Além de que foram encontradas 

lagostas e outros crustáceos, bem como foi notado aumento da diversidade de peixes 

e camarões nessa área.

A ilha que abriga o aeroporto tem quase 5 quilometro de extensão e ocupa uma 

área de 300 mil m² sobre o mar da baía de Osaka e tem a capacidade de atender a 

100 mil passageiros pro dia.

O projeto da ilha só foi possível a tecnologia de ponta e os diversos estudos 

japonês da topografia local. O projeto do aeroporto é assinado pelo renomado arquiteto 

italiano Renzo Piano.

Mesmo após a conclusão da obra o monitoramento do solo e da ilha não para, 

a fim de se evitar que ocorram danos a estrutura. Mesmo após o terremoto a ilha 

permaneceu intacta tendo de avaria somente um placa de vidro do saguão principal. 

Acompanhamento durante a operação e manutenção permite mudar as operações e 

evitando inconvenientes para o público ou danos ao ecossistema.

3.9 A ficção que dita à realidade: The Flinstones and The Jetsons

“Life imitates art far more than art imitates Life “  (OSCAR WILDE em 
Pen, Penceil and Poison, 1889) 

A frase de Wilde “A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida..” ilustra 

de forma semântica  a relação do capítulo anterior (Tecnologia e empreendimento) 

com a atual (casos correlatos e iconoclastas). Vimos como do imaginário humano 

surgem novas tecnologias e instrumentos facilitadores do dia a dia. A arte usa de seu 

poder para atiçar e estingar a sociedade nos mais diversos meios. Tomando com base 

o tema desse estudo, relação da cidade e a sociedade, foi feita uma correlação com 

os desenhos animados The Flintstones e The Jetsons com a sociedade atual.
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Foi lançado no dia 30 de setembro de 1960 The Flintstones, o primeiro desenho 

animado de William Hanna e Joseph Barbera. Originalmente se chamaria “Os 

Gladstones”. O desenho foi uma grande sátira sobre a vida do subúrbio americano 

ambientando na idade da pedra. Onde a modernidade e a tecnologia foram adaptadas 

para a época. A historia passava-se na cidade Bedrock e tinha ambientação do período 

paleolítico, casas construídas em rochas, eletrodomésticos que funcionavam com 

força animal (como Mamutes aspiradores de pó ou Pigasauros depósitos de lixo) e 

carros movimentados à força.

 

Figura 83 – Cena do desenho The Flintstones
Fonte: Disponível em www.hannabarbera.com.br.com.br, acessado em 27 de junho de 2014 às 08h50min.

A família Flintstones é gerida pelo Frederick Flintstone um turrão, atrapalhado, 

sabichão, trabalhador da pedreira do ranzinza Sr. Pedregulho. Trabalha como operador 

de guindaste, dino-guidaste, e nas horas livre adora jogar boliche e frequentar o 

“Búfalos d’Água” um tipo de clube maçom. Apesar de extremante machista é amável 

com a família. Em situações simples ele a transforma em grandes confusões. Casado 

com a doce Vilma que é um exemplo de dona de casa. A senhora Flintstone que é 

extremamente dedicada a família é também uma eximia Feminista que sempre tenta 

dividir as atividades do lar com o marido.

Completando a família existe adolescente rebelde Pedrita e o animal de estimação 

o Dino, um dinossauro que tem a alma de um cachorro e vivia em uma “guerra” com 

o gato que era o tigre dente-de-sabre.
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A família Rubble completava o casting de personagens principais do desenho. 

Barney era o melhor amigo do Fred assim como Beth era a da Vilma. E ainda tinha 

o am-bam filho adotivo do casal que foi deixado na porta da casa Rubble ainda nas 

fraudas e detinha uma força descomunal.

Os episódios apresentavam o dia a dia destas duas famílias (Flintstone e 

Rubble) discutindo temas como trabalho, convivência familiar, filhos, e tudo mais que 

se possa imaginar do cotidiano como pano de fundo a sociedade urbana, uma visão 

extraordinária do passado remoto, com o uso da tração animal e outras tecnologias 

antecedentes à era industrial, e materiais como peles, madeira e pedra, embora os 

humanos tenham hábitos semelhantes aos de uma família moderna do século XX. 

Nesse cenário anacrônico, o homem convive com dinossauros e mamutes.

A série fez tanto sucesso que forma produzidos mais de 160 episódios e o 

desenho já foi traduzido para varias línguas. 

Em 1962 o estúdio de animação Hanna-Barbera lançou o desenho The Jetsons, 

exibido aqui na TV Excelsior (posteriormente, teve uma nova versão nos anos 80, 

essa exibida pelo SBT), uma saga que narrava o cotidiano de uma família do futuro, 

imaginado a época, se passa no distante ano de 2062.  O desenho vai além do 

entretenimento e em virtude disso fez tanto sucesso nos anos 60,070 e 80 visto que 

coisas surreais habitavam o futuro, que tem acesso às coisas mais fantásticas que a 

década de 1960 podia sonhar. Home-theather, carros voadores, cidades flutuantes, 

androides, empregadas robô dentre outras ideias/inovações faziam parte do casting 

do desenho.

Há quem diga que os Jetsons fossem mais do quê “Os Flintstones do Futuro”, 

certo? De fato esse pode ter sido a ideia original do estúdio Hanna-Barbera, quando 

lançou essa série animada em 1962, Os Flintstones eram o desenho do momento e 

também narrava o dia-a-dia de uma família e todo o seu contexto de vida, na era pré-

histórica. Mas aos poucos Os Jetsons foram conquistando seu espaço e seu público.
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Figura 84 – Cena do desenho The Jetson 
Fonte: Disponível em www.hannabarbera.com.br.com.br, acessado em 27 de junho de 2014 às 

08h55min.

O patriarca da família Jetson, fica a cargo do George Jetson, é um pai dedicado 

a família, mas que sempre toma a decisão errada, um tanto azarado sempre ver com 

bom humor as situações cotidianas de sua família. Trabalhador da fabrica “Spacely 

Sprockets”, ele empenha 3 horas por dia, onde tem que enfrentar o estressado e 

intolerante Sr. Cosmo Spacely, um sujeito que vive oferecendo a vice-presidência da 

empresa a George se este fizer tudo conforme suas ideias e que tem como maior 

cliente o Mr. Spendwell. George gosta passar o tempo com sua família, viciado em 

jogar Spaceball (tipo de sátira ao Baseball) junto com seu filho Elroy, ou assistir Hill 

Stars Blues.

George é casado com a Sra. Jane Jetson, a matriarca é uma dona de casa 

antenada a moda, muito vaidosa e que sempre procura um novo look, uma critica ao 

que viria a ser o consumismo exacerbado no futuro. Como dama do lar sempre busca 

maneiras de tornar a vida de seu esposo mais fácil. Todos os dias ela prepara grandes 

jantares, como por exemplo, o suco de escaravelhos e medalhões lunares. Jane é 

membro da “Galaxy Women Historical Society” (algo como Sociedade Histórica das 

Mulheres Galácticas). O casal tem dois filhos: a adolescente Juddy, que como qualquer 

adolescente de sua idade preocupa-se com namoros, compras e popularidade, mas 

também estuda Biologia dos Cyborgs e Astro Matemática. O perfil de patricinha futurista 

cai bem à filha mais velha dos Jetsons.; e o pequeno Elroy, um garoto considerado 

gênio nas ciências espaciais aos 10 anos de idade. Estuda na Little Dipper School e 

adora as aventuras espaciais de Nimbus.
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Junto com a família estão o cachorro Astro, que não é muito esperto, entretanto 

ele fala e vive demonstrando seu amor por George toda vez que este chega em casa; 

e Rosie, a empregada doméstica robô, que é um modelo já fora de linha, mas os 

Jetsons a adoram e nunca irão trocá-la por um modelo mais novo. Todos vivem em 

um arranha-céu futurista, no século XXI.

Os Jetsons vivem em um apartamento automatizado na cidade, onde todas as 

casas e empresas estão elevadas acima do solo, em colunas ajustáveis, em um estilo 

reflexivo da arquitetura que lembra o tema do Los Angeles International Airport, em 

Los Angeles, Califórnia.

George vai para o trabalho em seu carro voador, parecido com um disco 

voador envolvido por uma bolha transparente, e sua vida cotidiana é caracterizada 

por um ritmo comicamente vagaroso devido à incrível sofisticação e ao número de 

dispositivos eletrônicos que lhe poupam trabalho (ocasionalmente eles quebram 

trazendo resultados cômicos). Seu trabalho diário consiste em pressionar um único 

botão no computador e, apesar disso, muitas vezes o personagem se queixa de seu 

desgastante trabalho árduo e as dificuldades de viver com o restante do tempo que 

lhe sobra.

O desenho narrava em seus episódios como seria o cotidiano da raça humana 

no futuro tomando como referência uma família muito simpática e o seu contexto, 

as relações sociais e o dia-a-dia na cidade. Definia-se num ambiente repleto de 

recursos inovadores que só facilitariam a vida, como por exemplo: a partir de uma 

pílula, fazer uma refeição ou ter como transporte uma nave espacial veloz. Os Jetsons 

vivem assim, pois no futuro tudo é diferente, rápido e dinâmico. No desenho, George 

e sua família passam mensagens otimistas aos seus espectadores, mesmo vivendo 

situações engraçadas de maneira bem humorada. Por isso a fórmula, cedida à trama 

por parte de seus criadores, deu certo.

As duas séries introduziram conceitos no imaginário das pessoas – The 

Flintstones – de como poderia ser a vida no passado e - The Jetsons - o que seria o 

futuro da Humanidade.

O estúdio Hanna e Barbera produzi-o duas series que fazem uma grande paralelo 

entre futuro e passado fazendo uma critica a vida cotidiana da atual sociedade. A 
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ponto de o estúdio propor um episódio onde as duas famílias se encontram, trocarem 

experiências e viverem em épocas diferentes da sua.

Figura 85 – Cena do episodio de encontro das duas famílias
Fonte:  www.hannabarbera.com.br.com.br, acessado em 27 de junho de 2014 às 09h00min.

A sátira da sociedade é percebida em diversos itens de ambos os desenhos, 

podemos destacar os patrões exploradores, (o neurótico Sr. Spacely e o ditador Sr. 

Pedregulho), as relações humanas (os melhores amigos Fred e Barney bem como 

George e o seu zelador. Ou as amigas Vilma e Beth, sem esquecer Jane e a fabulosa 

Rose, sua empregada robô), a afetividade homem e bicho também é destacada no 

desenho (Dino junto ao Fred e o Astro com o George). Como também percebemos 

na vida da Família Jetsons um futuro próximo, uma sociedade automatizada longe 

das cidades arcaicas e atrasadas do passado. Já  os Flintstones vivem em um 

amanhã próximo onde animais criados geneticamente são feitos à imagem de animais 

do passado. Do mesmo jeito, a da tecnologia de ambos desenhos (toca-discos, 

aspiradores, etc.) funcionam de maneira idêntica, entretanto elaborados de materiais 

bem diferentes. Para finalizar a critica ressalta-se o episodio do encontro das duas 

famílias que se dá através da viagem no tempo – desejo de toda a sociedade – e do 

teletransporte – a viagem rápida entre longas distâncias.



103

3.10 Arquitetos Icones

3.10.1 Zaha Hadid e arq uitetura orgânica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 86 – Zaha Hadid

Fonte: Disponível em www.architectsjournal.co.uk, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.

Zaha Hadid é uma arquiteta iraquiana naturalizada londrina, foi a primeira mulher 

a receber o Prêmio Pritzker de Arquitetura, seus projetos buscam novos conceitos 

espaciais para o ambiente construído em busca de uma estética visionária que engloba 

todas as áreas do design, os projetos têm dimensões variadas desde a escala urbana 

até ao produto, interiores e mobiliário. 

Graduada em matemática pela Universidade Americana de Beirut, começou a 

estudar na Architectural Association de Londres. Depois de se forma em arquitetura 

passou a ser membro do Office for Metropolitan Architecture (OMA), atuando junto 

ao antigo professor, o arquiteto Rem Koolhaas. Durante os anos 80, ministrou 

aulas na Architectural Association, e nessa mesma época começou a trabalhar 

independentemente abrindo um escritório que hoje tem 250 funcionários.

Zaha hoje é detentora de um conceito, um estilo arquitetônico, uma escola. Seus 

projetos ousados e polêmicos que causam discussão e atraem jovens seguidores no 

mundo todo.  Apesar de ser vencedora de vários concursos internacionais alguns de 

seus projetos nunca foram construídos visto que a grande parte da obra de Zaha Hadid 

é conceitual, mas seus projetos consumados são de extrema qualidade e inovação.
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Figura 87 – Fábrica da BMW
Fonte: Disponível em http://www.erco.com, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.

Autora de vários projetos mundo a fora, destaque para Fábrica da BMW em 

Leipzig na Alemanha, Centro de Exposições do Cairo, no Egito, Centro Cultural de 

Abu Dhabi dentre outros. 

3.10.2 Carlos Ott e arquitetura do deserto

 

Figura 88 – Carlos Ott
Fonte: Disponível em https://c1.staticflickr.com/, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.
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Carlos Ott é um arquiteto uruguaio radicado no Canadá ficou famoso quando 

ganhou o primeiro prêmio em 1983 (entre os 744 arquitetos de todo o mundo) para a 

construção da Ópera da Bastilha, em Paris. 

É autor de vários projetos, muitos deles nos Emirados Árabes Unidos, os mais 

famosos são o Hotel Burj Al Arab - o único sete estrelas do mundo - em Dubai, 

Aeroporto Internacional de Laguna del Sauce em Punta del Este no Uruguai, a sede 

do Banco Nacional de Abu Dhabi, a sede da Etisalat em Adu Dhabi, o Hotel Hilton de 

Dubai e Abu Dhabi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 89 – Hotel Burj Al Arab
Fonte: Disponível em www.guiaemdubai.com/, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.

Arthur Erickson é arquiteto e urbanista canadense formado pela Universidade 

MCGill, Quebec-Canadá. A maioria de seus edifícios são do estilo modernistas, 

estruturas de concreto projetado para responder às condições naturais de suas 

posições, especialmente climáticas. Podemos destacar na obra de Erickson as 

seguintes edificações: Universidade de Lethbridge, Lethbridge-Canadá, Museu de 

Antropologia, Vancouver-Canadá, Museu do Vidro, Washington - EUA e O Erickson, 

Vancouver-Canadá.
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3.10.3 Jean Nouvel o arquiteto da harmonia

Figura 90 – Jean Nouvel
Fonte: Disponível em www.plataformaarquitectura.cl/, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.

Jean Nouvel é um arquiteto francês, estudou na Escola de Belas Artes de Paris e 

foi membro fundador da Mars 1976 e do Sindicato Frances de Arquitetura. De grande 

prestigio internacional coleciona inúmeros prêmios e em 2008 foi agraciado com o 

Prêmio Pritzker de Arquitetura. 

O arquiteto é um pouco avesso ao fenômeno dos arranha-céus que teve início 

nos anos 1990, visto que os mesmo são implantados e não dialogam com o entorno 

e são quase que “copias” um dos outros. Tal processo vai de encontro ao processo 

criativo de Nouvel que  busca sempre as particularidades de cada lugar - a cultura, o 

patrimônio - aquilo que torna cada local onde projeta seus edifícios único.

Os desenhos de Nouvel são conhecidos pela harmonia que estabelecem com 

o contexto e pela onipresença de transparências, luzes e sombras. “Todos os meus 

edifícios têm diferentes aspectos em função da hora do dia, do tempo que esteja 

fazendo, se chove ou se é noite. Para mim há algo de muito poético nessa consciência 

da eternidade sugerida na fragilidade de um instante”, disse, há algum tempo, em 
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entrevista sobre sua obra. A arte de Nouvel está nas sutilezas: “O jogo sobre uma 

vibração de luz, ou sobre as mutações de percepção da matéria pela luz, utiliza esses 

elementos fugazes: gotas de chuva na luz, um resplendor breve, um reflexo”.

 

Figura 91 – Museu Nacional do Qatar
Fonte: Disponível em http://static.blogo.it/, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.

Nouvel projetou uma série de edifícios notáveis de todo o mundo, os mais 

significativos são Museu Nacional do Qatar, Torre Agbar em Barcelona na Espanha, 

Palácio da Justiça Francesa, Centro de Exposições de Gênova na Itália.
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3.10.4 Frank Gerhry e a sinuosidade do aço

 

Figura 92 – Frank Gehry
Fonte: Disponível em www.nemehill.blogspot.com, acessado em 27 de agosto de 2014 às 18h45min.

Frank Owen Gehry, arquiteto canadense, hoje naturalizado Americano, ganhador 

do Pritzker Prize (1989), que é tido como o Nobel da arquitetura, é o autor do projeto 

do Museu Guggenheim Bilbao. 

Mudou-se com a família para Los Angeles em 1947 onde estudou arquitetura, 

na Faculdade do Sul da Califórnia e posteriormente especializou-se em design na 

Universidade de Harvard. 

Gehry mundialmente conhecido pelo seu design de formas orgânicas, suas 

obras geralmente são em metal e com bastante curvas. Alem de projetos ousados 

Frank também é um amante do design de mobiliário, e já projetou diversas coleções 

para as mais famosas fábricas de móveis do mundo. 

Além de sua obra mais famosa é o Museu Guggenheim Bilbao, em Bilbao, 

Espanha, todo feito revestido de titânio. É autor de outros projetos importantes que 

se tornaram marcos da arquitetura contemporânea, como o Walt Disney Concert Hall 

no centro de Los Angeles, a Casa Dançante em Praga, República Checa, Museu 

Aeroespacial da Califórnia, o Fishdance Restaurant, no Japão, o Vitra Design Museum, 

na Alemanha e sua residência particular, em Santa Mônica, Califórnia, a qual marcou 
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o início de sua carreira. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 93 – Walt Disney Concert Hall
Fonte: Disponível em www.discoverlosangeles.com, acessado em 01 de outubro de 2010 às 04h45min.
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4. ILHA ARTIFICIAL

“Mas as cidades do ano 2000 são metrópoles imensas e dispersas, 
com incontáveis túneis e tortuosas passagens subterrâneas! E foi em 
um destes túneis que o fugitivo encontrou um refúgio temporário”. 
(Space Probe, Magazine Archigram, n. 4, maio de 1964)

O penúltimo capitulo visa ser o “produto” produzido após vasta leitura da 

bibliografia, entendimento de todo o referencial teórico nos campos da arquitetura, 

urbanismo e turismo, bem como a analise dos casos correlatos  apresentando assim 

uma resposta a problemática apresentada no capitulo incial.

Iniciamos pela defesa da utopia como força motriz do novo urbanismo, justificando 

a ideia de uma cidade ideal nos dias atuais.

4.1 A cidade ideal, uma utopia urbana.

“Poucos conceitos foram tão estigmatizados ao longo dos dois últimos 
séculos quanto a de utopia. A tal ponto que ele terminou reduzido á condição 
de simples juízo de valor, que exprime um preconceito “realista” contra os 
vislumbres imaginários de uma vida melhor. (...)O sonho utópico, enquanto visão 
construída em meio a contemplação dos múltiplos sentidos da vida humana, 
representa o encantamento por uma nova finalidade existencial e por um novo 
modo de ser, bem como o desejo de realiza-los.” (LEVY, 2012, p.9)

A partir dos primórdios da humanidade, os homens procuram um ambiente 

protegido onde pudessem habitar em harmonia com a natureza e seguros das 

intempéries. Foi nessa procura que literalmente surgiu o processo de criação das 

aldeias, dos pequenos burgos e, finalmente, das cidades. Do experimento de vida 

urbana, com todos os seus problemas, paradoxos, equívocos, ambiguidades, 

frustrações e decepções, foi que o homem passou a aventurar-se a pensar em uma 

cidade ideal. As cidades utópicas de Platão, Morus, Charles Fourrier, Robert Owen, 

Ebenezer Howard e Le Corbusier, nos discorrem dessa cobiça que invariavelmente 

permeia a história da humanidade.

Durante o passar dos séculos o conceito de utopia teve diversas definições. 

Originalmente a palavra deriva de dois termos gregos, ou e topos, que significa “não 

lugar” ou lugar nenhum”. Entretanto, é indispensável destacar que além da  sua 

definição etimológica, essa expressão congrega uma multiplicidade de conceitos que 
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acumulam ambiguidades, diferenças de princípios e heterogêneas interpretações. Na 

atualidade são incalculáveis os estudos que abordam a utopia, as suas diferentes 

abordagens e concepções, o que afirma a complexidade.
“Por último, convém destacar que o papel da utopia na construção 

do real não ultrapassa o limite do protótipo, quer dizer, é apenas uma 
imagem antecipatória - se bem que fundamental - sobre o mundo que 
poderá advir ao se adortar valores específicos de um novo ethos. 
Contudo se valores se realizam na práxis históricas, o seu imaginário 
certamente se enriquecerá à luz da própria experiência, superando, 
assim, os simples padrões prefigurativos da obra utópica. De tal modo 
que as utopias originais aparecerão mais adiante como expressões pré-
históricas do imaginário ético-cultura em vigor.” (LEVY, 2012, p.83-84)

Deixando de lado a complexidade da utopia e suas definições, entende-se o 

conceito da utopia como geradora de um espaço ideal e de uma nova concepção de 

cidade. Nesse caso a utopia originou um plano de ação com um exemplo de urbe que 

pretendeu estabelecer uma nova ordem.

O objetivo desse estudo não é discutir essa imensa gama de conceitos, 

considerando que o tema já é bastante recorrente entre os estudiosos da área do 

urbanismo moderno, e sim apresentar uma proposta de uma cidade turística implantada 

em uma ilha artificial, pensada utopicamente, como ideal assim como foi Brasília, 

uma capital forjada sob o signo da utopia, reflexo do desejo da busca da cidade ideal 

expresso pelo plano piloto do urbanista Lúcio costa. 

4.2 Descrição e inventário da ilha
“[...] começo a desenhar o projeto, vendo-o como se a obra já estivesse 

construída e eu a percorrendo curioso. Com esse processo, sinto detalhes 
que um desenho não permitiria, detendo-me nos menores problemas, 
sentindo os espaços projetados, os materiais, que suas formas sugerem. 
Uma vez elaborei um texto explicando as colunas do Palácio do Planalto, 
mostrando como as fixei, como, nesse passeio imaginário, entre elas 
circulei, apreciando suas formas, modificando-as, procurando criar novos 
pontos de vistas, o espetáculo arquitetural.” (NIEMEYER, 1986, p.70)

Os edifícios ícones e as intervenções urbanas desempenham papel essencial 

na definição de atrativos turísticos. Por sinal, o turismo não só incita a geração de 

novos desenhos urbanos e arquitetônicos, como se apropria das existentes, até as 

concebidas e erguidas dentro de contextos histórico-sociais absolutamente diferentes 

no tempo e no espaço. A fundamentação da construção destes artefatos não guardava 
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nenhuma afinidade com o turismo, pois eles tinham seu papel relacionado à afirmação 

do poder político ou religioso, ao poder econômico ou, mais recentemente, à lógica da 

produção industrial e aos avanços tecnológicos da atualidade.

É necessário deixar claro o papel do planejamento urbano, do urbanismo e 

da arquitetura como ferramentas de gestão, intervenção espacial e implantação de 

serviços urbanos básicos, infraestrutura adequada, equipamentos culturais, entre 

outros, no sentido de desenvolver as bases para intervenções com finalidades 

turísticas. A junção das ações de intervenção, tanto para os turistas quanto para a 

população local, devem ser a base para a definição de uma cidade democrática e 

atraente para além da sua imagem.

Diante do exposto a cima e de toda a pesquisa elaborada para esse estudo, 

chegou-se a conclusão que a criação de uma cidade turística - com toda a infraestrutura 

urbana necessária - que teria com atrativo principal ser implantada em uma ilha artificial 

seria um elemento motivador e propulsor do turismo no estado de Sergipe.

A escolha de implantar uma nova cidade em uma ilha artificial levou em 

consideração que seria algo novo e inusitado. Caso a cidade fosse implantada em 

área do continente ela não teria o mesmo atrativo de uma ilha (praias, litoral etc.) bem 

como não seria uma proposta nova no Brasil sem contar que não se faria necessário 

o desmatamento de uma área para implantar a cidade.

4.2.1 Tema

Ilha da Artificial: diretrizes para a implantação de uma cidade turística.

Essa intervenção urbana é o resultado da utopia do urbanismo moderno, onde 

as funções básica de morar, trabalhar, circular, recrear estariam reunidas em prol da 

população local e dos turistas. Anseios da sociedade atual também são comtemplados: 

acessibilidade e segurança. Estes temas estão fortemente relacionados à forma 

urbana. As políticas adequadas de densidade, uso do solo, espaço público e projeto 

de infraestrutura e serviços podem fazer a diferença na qualidade de vida a um preço 

justo. O estudo visa ser um modelo espacial que responda as preocupações dos 

cidadãos é um meio para proporcionar uma cidade melhor com soluções tecnológicas 
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e inovadores, a fim de permitir um amplo, moderno e sustentável desenvolvimento 

urbano e ordenado.

4.2.2 Público Alvo

O turista, seja ele de negócios ou de lazer, é o público alvo principal. Seja ele 

proveniente do próprio país, ou seja, estrangeiro.

Entretanto podemos incluir como “publico” a população da região que poderá 

habitar e trabalhar na ilha.

4.2.3 Justificativas

É notório que o estudo aqui apresentado é preliminar e para a sua devida execução 

faria se necessário o desenvolvimento detalhado dessa proposta bem como dos 

demais estudos complementares ao projeto. E imprescindível a colaboração de outros 

profissionais para desenvolvimento e finalização desse estudo e a transformação deste 

em projeto executivo. Os profissionais supracitados são engenheiros (civil, eletricista, 

hidráulico, florestal, sanitário, etc.), ƒ geógrafos, sociólogos urbanos, antropólogos, 

historiadores, turismólogos, geólogos, biólogos ambientalistas, médicos sanitaristas, 

economistas, advogados, líderes comunitários (população) e etc. 

4.2.4 Local de implantação

Local escolhido para a implantação da ilha artificial levou em consideração 

critérios técnicos (topografia marinha, estudo solo, correntes marítimas, ecossistema, 

oceanografia e dados meteorológicos), logísticos (infraestruturas de ligação – estradas, 

aeroporto e portos) e funcionais (cidades próximas, população economicamente ativa, 

mão de obra ociosa, Mapeamento Histórico e Antropológico etc.)

Considerando os critérios técnicos podemos ressaltar sobre a topografia 

marítima, que a ilha seria implantada sobre a plataforma continental em qualquer 

parte do litoral sergipano, que possui quase 200km de extensão norte/sul, visto que a 



115

ilha está locada a dois quilômetros da praia.

Plataforma continental

Segundo Plummer (2002) a definição de plataforma continental é “uma plataforma 

submarina pouco profunda, localizada nas margens de um continente, que se inclina 

para o mar com um pendor suave que, em média, apresenta um ângulo de 0,1°”. 

Seguindo em direção ao fundo do oceano o talude se acentua onde se configura o 

verdadeiro limite entre o mar e o continente. A plataforma varia de 80 a 200 metros 

de comprimento em relação a praia e a sua profundidade em media é de 20 metros.

                     

Figura 94 – Representação da plataforma continental e o relevo submarino 
Fonte: Atlas Geografico Mundial

Estudo do solo

O estudo do solo marinho se caracteriza similar em qualquer parte do litoral 

sergipano visto que o mesmo é pequeno e não encontra uma transição de zonas 

geografias.

De acordo com o RIMA - Relatório de Impacto Ambiental – Atividade de Produção 

Marítima de Petrobrás no litoral sergipano, de 2006, a composição do solo marinho na 

plataforma continental é:
“[...] qualidade atual dos sedimentos na área do estudo é determinada 

pela composição atual dos sedimentos (areia, silte e lama) e pelos processos de 
deposição de matéria orgânica trazidos pela água. [...]”.  (RIMA, 2006, p.20)

Na Plataforma Continental as águas de verão, em geral, foram caracterizadas 
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por temperaturas mais baixas, menores concentrações de nitrato e maiores valores 

de fosfato. No inverno, devido à maior influência do aporte fluvial, concentrações mais 

elevadas de silicato e menores salinidades foram registradas.

Mais informações secundarias referentes à topografia marítima foram observadas 

no mapa oriundo do estudo da Petrobrás RIMA 2006. Prancha no anexo 01.

Correntes marítimas 

As correntes marítimas são o movimento das aguas dos oceanos definidos 

pela ação dos mares, e dos ventos. São “rios” dentro do mar que influenciam a 

movimentação dentro do Oceano. Em todo o litoral brasileiro há somente a atuação da 

Corrente do Atlântico Sul. A sua velocidade inicial é de 15 milhas por dia, aumentando 

enquanto segue para oeste, tendo um máximo de 60 milhas por dia.

Figura 95 – Correntes marítimas no mundo
Fonte: Atlas Geografico Mundial

Ecossistemas 

O ecossistema terrestre é caracterizado pela faixa costeira, formando por 

praias, restingas e dunas.  São encontrados o caranguejo Uça (Ucides cordatus), o 

Aratu (Goniopsis cruentata), os caranguejos Chama Maré (Uca spp) e o Guaiamum 

(Cardisoma guanhumi) como também os moluscos como o sururu (Mytella charruana), 

a lambreta (Lucina pectinata) e diversas outras espécies. No estuarino-lagunares 
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que compõem a costa, os recursos pesqueiros são abundantes, incluindo tainhas 

(Mugil spp.), bagres (Arius spp.), robalos (Centropomus spp.) dentre outros.  Também 

encontramos alguns pontos de Mata Atlântica nos municípios de Pacatuba e Santa 

Luzia do Itanhy.

Já o ecossistema marinho é composto por invertebrados, principalmente 

equinodermas, crustáceos, cnidários e moluscos. A plataforma continental sergipana 

não apresenta caso de bancos de corais em sua extensão. A ausência de arrecifes na 

costa sergipana é justificada pela influência da desembocadura do Rio São Francisco 

que atua como uma barreira para a existência desse ecossistema.

Oceanografia

Os tipos de massas d´água encontrados não litoral sergipano são:

AT - Água Tropical - A temperatura são superiores a 18ºC e o teor de salinidade 

supera 36 unidades. A massa é levada para o sul pela Corrente do Brasil, ocupando a 

camada mais superficial (0-150m); 

ACAS - Água Central - A temperatura vária de mínimo de 6°C e um máximo de 

18°C, com a salinidade vária entre 34,5 e 36, ocupando a camada de 150 a 800m; 

AIA - Água Intermediária Antártica - A temperatura vai de 2,75°C a 5°C e de 

salinidade entre 34,1 e 34,5, encontrada abaixo de 800m.

As classificações horizontais de temperatura, salinidade e densidade indicam 

estados de relativa homogeneidade, com temperaturas superficiais mais elevadas e 

temperaturas de fundo mais frias nas estações mais oceânicas. Os perfis verticais de 

salinidade acusaram sistematicamente a existência de uma camada sub-superficial 

mais salina (Água de Máxima Salinidade - AMS), situada entre 80 e 150 metros de 

profundidade.

Considerando os critérios de logística foram avaliados a infraestrutura de ligação 

em todo o litoral sergipano.

O litoral conta com a abrangência das rodovias estaduais (SE 90, SE 100, 

SE110 e a SE226). Um único porto, terminal marítimo Inácio Barbosa. E todo o litoral 

é atendido pelo aeroporto interacional Santa Maria, localizado na capital sergipana. 
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E nos critérios funcionais forma analisadas as cidades localizadas no litoral 

Aracaju, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Pacatuba e Estância, sendo observados 

dados da economia de cada cidade, bem como número de habitantes.

Após ampla pesquisa definiu-se que a ilha será implantada próximos os limites 

do município Barra dos Coqueiros com o município de Pirambu, sendo servida pelas 

rodovias estaduais Se 110 e se 226, tendo a cidades Aracaju, Barra dos Coqueiros, 

Pirambu com regiões vizinhas. 

Figura 96 – Local da Implatação da ponte
Fonte: Autoria própria.

4.3 Definição e princípios de projeto

É necessário deixar claro o papel do planejamento urbano, do urbanismo e 

da arquitetura como ferramentas de gestão, intervenção espacial e implantação de 
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serviços urbanos básicos, infraestrutura adequada, equipamentos culturais, entre 

outros, no sentido de desenvolver as bases para intervenções com finalidades 

turísticas. A junção das ações de intervenção, tanto para os turistas quanto para a 

população local, devem ser a base para a definição de uma cidade democrática e 

atraente para além da sua imagem.

O presente estudo visa definição de diretrizes que para o planejamento urbano 

e o urbanismo da cidade implantada em uma ilha artificial. 

Sendo estabelecidas diretrizes de desenho espacial e urbano; do núcleo 

principal e dos núcleos regionais, seus usos e características; do zoneamento prévio e 

configuração espacial das zonas; parcelamento e uso do solo; unidade de vizinhança 

e parâmetros urbanísticos.

4.3.1 Desenho da Ilha

A definição do desenho da ilha surgiu após os estudos da construção de outras 

ilhas artificiais, que será explicado a seguir, e o desenvolvimento do conceito literal de 

uma ilha, “extensão de terra cercada de água por todos os lados”.

 

Figura 97 – Ilustração do conceito de ilha, primeiros croquis do desenho
Fonte: Autoria própria.

Para a existência e manutenção da ilha se faz necessário a construção de uma 

contenção (mole de pedras) para que a mesma receba os impactos das ondas e 

suavize o movimento das águas no litoral da ilha. A contenção fica localizada as 

margens da ilha, seguindo como uma borda.
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Figura 98 – Ilustração da ilha junto com o mole de contenção 
Fonte: Autoria própria.

Da necessidade da contenção e do conceito de ilha segui-o para o aprimoramento 

do desenho. A ilha principal foi sendo dividida a fim de se conseguir mais áreas 

banhadas pelo mar. Chegando a configuração de um pequeno arquipélago. O que 

permita mais leveza ao projeto e dava mais naturalidade, não sendo somente um 

monte de terra implantando no mar.

 

Figura 99 – Ilustração arquipélagos 
Fonte: Autoria própria.

Definida a ideia da divisão da ilha inicial em algumas ilhas , partiu-se para a 

definição de formatos afim de definir o desenho final.
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Figura 100 – Ilustração da primeira composição do arquipélago 
Fonte: Autoria própria.

 Com o desenho definido partimos para o pré-dimensionamento e ajuste da 

forma do desenho utilizando as ferramentas computacionais de desenho, após todos 

as correções e dimensionamento chegou se ao desenho final. 

Figura 101 – Ilustração do desenho final 
Fonte: Autoria própria.

4.3.2 Diques de Contenção

O dique de contenção é a estrutura disposta para receba os impactos das ondas 

e suavize o movimento das águas no litoral da ilha. As primeiras ilhas artificias tinham 

as estruturas de contenção executadas somente com pedras, entretanto a mesma 

com o passar do tempo acaba se deformando, sendo necessária a sua reconstrução.
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Outro fator abordado sobre a contenção e que quando a mesma circundava toda 

a ilha tendo apenas uma entrada e saída de água, como na figura abaixo, a agua 

que ficava represada e não havia circulação, assim acabava afetando o ecossistema 

marinho levando a sua morte.

 

Figura 102 – Represamento
Fonte: Acervo Pessoal.

 Figura 103 – Representação do represamento e da renovação da agua, na palm island
Fonte: Acervo Pessoal.

 A fim de evitar o represamento da água são desenvolvidas aberturas no dique 

para que haja através delas a circulação e renovação da água.

Para a largura do dique é igual à distância dele para a ilha, assim a força das 

ondas é dissipada por ele e não chega ao lado oposto.

A margem dos diques que recebera o movimento das ondas em vez de pedras 

são colocados blocos de concreto de forma piramidal (xbloc) na estrutura a parte 

frontal recebem blocos em formato de geodesia onde o meio é oco, assim a agua bate 
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no bloco e retorna em um movimento circular  e a força que é gerada no impacto e bem 

menor.  O formato do bloco é concebido para dissipar a energia das ondas de entrada, 

permitindo que a água flua em torno dela e não combater as ondas inteiramente. 

formanod uma armadura .

 

Figura 104 – Contenção com Xbloc 
Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 105 – Contenção finalizada com o bloco geodésico   Fonte: Acervo Pessoal.
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Figura 106 – Esquema do funcionamento do bloco 
Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 107 – Esquema do dique de contençâo da Ilha
Fonte: Acervo Pessoal.

Já a margem interna do dique receberá uma membrana gel textil, que nao 

permite a passagem da água, e por cima desta   uma contenção tradicional de pedras 

que servirão de “ninho” para a criação do ecossistema marinho. Tanto para vegetais 

quanto animais. Na parte interna do cinturão do dique será feito um “reflorestamento” 

marinho visando ampliar o ecossistema local.

A  estrutura central do dique é composta por uma “borda“ sistema de estaqueamento 

de concreto e centro de areia (aterramento).
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 Figura 108 – Esquema de “reflorestamento” marinho 
Fonte: Acervo Pessoal.

Lembramos que essa é uma diretriz de projeto, o dimensionamento e as 

especificações do dique de contenção ficaram a critério do aval final do profissional 

especialista.
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4.3.3 Processo construtivo das ilhas

A construção dos diques de contenção é crucial para a construção das ilhas visto 

que as ilhas são construídas com areia e rochas.

Antes do lançamento da areia que é necessário a construção de uma base de 

rochas que funcionara como uma fundação para a ilha. E construído com estaqueamento 

de concreto as bordas das ilhas, no fundo do mar, o estaqueamento funcionar com 

contenção das rochas que serão lançadas ao mar formando uma camada densa no 

fundo do mar.

Essas rochas são recolhidas do próprio fundo do mar, abaixo da superfície de 

areia, através de uma draga que retira a rochas através de um sistema se sucção e 

trituração e são depois bombeadas pela tubulação para dentro do navio que levará 

ao local da ilha. A mistura de areia e rocha será lançada dentro da borda “desenhada” 

com o estaqueamento de concreto que esta no fundo do mar. Fazendo a camada 

desejada que funcionara com a fundação.

 Figura 109 – Esquema ilustrativo da draga removendo as rochas no fundo do mar.
 Fonte: Autoria desconhecido

Com a fundação pronta e ajustada se finaliza a ilha com areia , também recolhida 

do fundo do mar com o sistema de dragas, as mesmas são lanchadas sobre o mar 

em cima da fundação, o lançamento é feito com GPS a fim de se obter o desenho 

desejado.
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Figura 110 – Draga fazendo o lançamento da camada de areia
Fonte: Acervo Pessoal.

Após o lançamento da última camada de areia, todo o terreno deve ser vibrado 

com um sistema de sonda para que a areia e as rochas fiquem compactadas e firme 

para receber a cidade.

Com toda a ilha firme e compacta pode se começar o processo de urbanização 

da ilha, implantando toda a estrutura básica.

4.3.4 Acesso e Transporte

Explicado o processo construtivo da ilha partimos para as diretrizes de acesso e 

transporte.

Entre a ilha e o continente haverá somente uma ligação física, uma ponte com 

doze faixas de rolamento que terá a sua cabeceira próxima a rodovia o que facilitará 

o acesso à ilha. 

As demais formas de acesso a ilha será pelo mar, através transporte marítimo, e 

pelo ar, através do transporte aéreo.

Um sistema moderno de transporte (STPI) de massa atenderá aos usuários 
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desde continente - onde haverá uma estação (localizada próxima a cabeceira da 

ponte) – até a ilha.

4.3.4.1 STPTI - Sistema de Transporte Público Terrestre Integrado 

O STPTI – Sistema de Transporte Público Terrestre Integrado, que visa atender 

melhor ao usuário fazendo a articulação entres os meios envolvidos com estações de 

transição entre os sistemas. O sistema é composto por VLT, BRT, Hidrobus, Aeromovél 

e ainda se articulará com o sistema de transporte marítimo e aéreo.

VLT

O VLT veículos leves sobre trilhos, sistema moderno baseando nos bondes. Eles 

podem transportar até quatro vezes mais pessoas que o primeiro e custar metade do 

um ônibus comum. O VLT funcionar na ligação entre os bairros dentro de cada ilha 

através das principais vias e avenidas.

BRT

O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus, é um sistema 

de transporte coletivo de passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, 

confortável, segura e eficiente por meio de corredor exclusivo, operação rápida e 

frequente. O BRT será responsável pela ligação entre as ilhas e os núcleos regionais.

Hidrobus 

Hidrobus é um micro ônibus movido a biodiesel e eletricidade. O veiculo é mais 

silencioso e oferece o maior ganho ambiental do mercado: emite até 50% menos 

material particulado, 50% menos óxido de nitrogênio e 35% menos gás carbônico. O 

veículo opera com dois motores, um elétrico e outro a biodiesel, que funcionam em 

paralelo ou de forma independente.

O Hidrobus fará a articulação dentro dos bairros de cada ilha, circulando entre 

as principais ruas, atendendo a pequenos trajetos, como maior velocidade, otimização 

e oferta.

Aeromovél
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O Aeromovél (Aerodynamic Movement Elevated), trem aerodinâmico elevado, que 

usa a premissa da redução do peso-morto por passageiro conduzido. Sua propulsão 

é pneumática e faz o uso do ar se movimentar.  Por ser totalmente automatizado o 

riscos de acidentes é quase zero. Por usar conceitos da aerodinâmica é um veiculo 

extremamente veloz para grandes deslocamentos entre dois pontos. O Aeromovél 

funcionara exclusivamente na ligação do continente com a ilha.

Cada componente do Sistema de Transporte Público Terrestre Integrado 

desempenhara uma função no transporte de usuários e todos eles estarão integrados 

através de estações e terminais onde o passageiro poderá migar de um meio para o 

outro. Como também haverá estações especiais que fara a ligação do STPTI com o 

sistema de transporte marítimo (STMP) e o aéreo. 

4.3.4.2 STMP - Sistema de Transporte Marítimo de Passageiros 

O STMP – Sistema de Transporte Marítimos de Passageiros, que visa fazer 

transporte de passageiros pelo mar. O sistema é composto travessias de barcas, 

catamarãs, veleiros e ferry-boat.

Barcas

As barcas, grades embarcações, serão responsáveis pelo transporte de em 

massa de passageiros com rapidez. As barcas funcionaram exclusivamente na ligação 

do continente com a ilha.

Catamarãs

Os catamarãs tem função similar às barcas porém com um menor número 

de passageiros e um pouco mais lento para que os passageiros possam admirar a 

paisagem. Os catamarãs faram a ligação do continente com a ilha bem como entre as 

principais ilhas.

Veleiros

Os veleiros, pequenas embarcações, serão responsáveis pelo transporte rápido 

de passageiro entre as ilhas.

Ferry-Boat
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Os Ferry-boat’s são embarcações responsáveis pelo transporte de veículos 

entre as ilhas e o continente.

O Sistema de Transporte Marítimos de Passageiros além de contar com os meios 

acima descritos dispõe de atracadouros, terminais de embarque, marinas dispostos 

em diversos pontos em todas a ilhas. O sistema ainda conta com um grande terminal 

marítimo para desembarque de grandes navios e transatlânticos.

4.3.4.3 STAP - Sistema de Transporte Aéreo Público

O STAP – Sistema de Transporte Aéreo público e composto por heliportos 

disponíveis em todas as ilhas e um aeroporto.

4.3.5. Parâmetros Urbanísticos 

Os parâmetros urbanísticos visam ditar o crescimento ordenado da cidade, 

estabelecendo as normas para um desenvolvimento harmônico da cidade. 

4.3.5.1 Dimensão de lote 

 

Figura 111 – ilustração dimensão de lote
Fonte: Autoria própria.
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 A área mínima do lote é igual à dimensão da testada multiplicada pela dimensão 

da profundidade. O dimensionamento mínimo do lote é definido em função da ilha, 

ao qual o lote pertence, e do eu uso. Os tipos de uso básico para dimensionamento 

são: Residencial Unifamiliar (RU), Residencial Multifamiliar (RM), Comercial (C), 

Institucional (I), Uso Misto (UM), Industrial (Ind), Equipamento Urbano (EU), Espaço 

Livre de Uso Público (EP).

Taxa de ocupação máxima é a relação percentual entre a projeção horizontal da 

edificação e a área do terreno.

Taxa de permeabilidade é a porcentagem da área do terreno que deve permanecer 

permeável.

Tabela 01 - Dimensão de Lote

Os paramentos a cima são aplicáveis a todas as ilhas exceto a ilha residencial 

de alto padrão. O dimensionamento residencial unifamiliar não se aplica a lotes dentro 

de condomínios horizontais, nestes a testada mínima é de 16 m, profundidade mínima 

de 20 m e área mínima de 350,00 m².
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4.3.5.2 Número máximo de pavimentos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 112 – ilustração Número máximo de pavimentos
Fonte: Autoria própria.

O número máximo de pavimentos máximos do empreendimento é definido em 

função da ilha, ao qual o lote pertence, e do eu uso.

Tabela 02 - Número máximo de pavimentos
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4.3.5.3 Índice de Aproveitamento Máximo

 

Figura 113 – Ilustração do Índice de aproveitamento máximo
Fonte: Autoria própria.

Índice de aproveitamento máximo define a área total construída do 

empreendimento. A área total construída é igual a área do lote multiplicada pelo índice 

da região. O índice é definido em função da ilha, ao qual o lote pertence, e do eu uso.

 Tabela 03 - Indice de aproveitamento máximo 
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4.3.5.4 Afastamento

 Figura 114 – Ilustração do afastamento
Fonte: Autoria própria.

Afastamento é a distância que a edificação deve observar a partir das divisas do 

lote. Os afastamentos são divididos em: frontal, lateral e fundos.

 Tabela 04 -  Afastamento



135

  4.3.5.5 Área de Preservação Permanente

Todos os lotes devem ter uma APP - Área de Preservação Permanente, que 

tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Á área protegida deve corresponder a 20% do lote quando tive a função 

habitacional e de 35% dos demais usos. Preferencialmente deve ser localizado na 

parte posterior (fundo) do lote. A área pode ser destinada a recreação e/ou lazer sem 

perder o carater de proteção ambiental.

7.3.6 Tipo de Vias

 
Figura 115 - Croqui das vias
Fonte: Autoria Desconhecida.

As vias fazem parte fundamental do desenho urbano, os padrões adotados 

para esse tesudo foram configurados a partir do com as normas do CTB – Código 

de Transito Brasileiro que estabelece a o tipo de via e a sua velocidade máxima de 

acordo com o uso, conforme as condições de segurança da via, do veículo e da carga, 

adaptando-se também às condições meteorológicas e à intensidade do trânsito.

Para o CTB o conceito de vias é “ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares 

abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente 

por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.” E se dividiram em quatro 

tipos de qualificações: vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e as vias 

locais.

Vias de trânsito rápido – (limite de 80 kmh)

Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, 

sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de PEDESTRES em 

níve. Uma grande característica das vias de trânsito rápido é que elas não possuem 
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semáforos, cruzamento ou retornos.

Vias arteriais – (limite de 60 kmh)

Caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, 

com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 

o trânsito entre as regiões da cidade. Elas se caracterizam por fazer a ligação de um 

bairro á outro, por exemplo, em uma cidade.

Vias coletoras – (limite de 40 kmh)

Caraterizada por coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou 

sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões 

da cidade. Elas estão caracterizadas por facilitar movimentação de uma região a outra 

em uma cidade por estarem ligadas as vias arteriais e de trânsito rápido.

Vias locais (limite de 30 kmh)

Caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao 

acesso local ou a áreas restritas. Estas têm como característica não possuir nenhum 

tipo de ligação, sendo usadas apenas por veículos restritos ou com algum interesse, 

as ruas de um condomínio fechado, por exemplo.

Com base em cada tipo de via, suas caraterísticas e funções passou para o 

desenho especifico de cada uma delas a ser adotado nesse estudo.

Na composição de cada tipo forma incluídos, canteiros verdes centrais, ciclovias, 

corredores de transporte público, corredores para motos.

 Figura 116 – Esquema da via
Fonte: Autoria própria.

Cada tipo de via pode ser analisada nas pranchas em anexo (anexo xxx).
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4.3.6.1 Calçadas

As calçadas são tem a sua largura padronizada de acordo com o tipo de via a 

qual a calçada faz parte.

Vias de trânsito rápido tem calçada com 20,00 m de largura, vias arteriais tem 

calçada com 10,00 m de largura, vias coletoras e as vias locais tem calçada com 5,00 

m de largura.

A padronização das calçadas visa manter uma uniformidade da paisagem urbana, 

valorizando o trafego de pessoas e ordenando o espaço público. A padronização 

estabelece o aterramento dos sistemas (elétrico, dados e telefonia) deixando o 

ambiente mais limpo e agradável, apenas com os postes de iluminação e sinalização 

de trânsito.

Faixas ajardinadas são implantadas nas bordas das calçadas definindo o 

conceito de sustentabilidade da calçada. As faixas ajardinadas não devem possuir 

arbustos que prejudiquem a visão e o caminho do pedestre. A faixa localizada junto ao 

meio fio deve ter 1,00 ou 2,00 de largura e a faixa junto ao lote tem 0,50 cm de largura.

 

Figura 117 – Esquema  Calçada
Fonte: Autoria própria.
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A acessibilidade é mantida com a implantação de rebaixo para cadeirantes e 

piso táctil direcional para os portadores de baixa visão.

4.3.7 Desenho e tipologia de quadras

Três tipologias de quadra foram definidas quadras destinadas exclusivamente 

para habitação, quadras comerciais e quadras de uso misto. As quadras comercias e 

de uso misto tem a característica principal de possuírem um boulevard exclusivo para 

pedestres, o que valoriza as quadras e os lotes que passam a ter duas fachadas em 

destaque uma voltada para a via e outra para pedestres.

Quadras de uso misto devem ter necessariamente um espaço destinado a um 

equipamento público.

As quadras residências devem em junção com outras formarem unidades de 

vizinhança e devem ser composta por um equipamento público.

 

Figura 118 – Ilustração Quadras
Fonte: Autoria própria.

4.4 Implantação e Entorno.

Conforme explicado no item 7.2.4 o local para a implantação da ilha fica na divisa 

dos municípios Barra dos coqueiros e Pirambu.
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A área de ligação fica ao lado da usina eólica de Sergipe, a única parte da 

implantação que fica no continente.

Na área de ligação estão localizados o terminal de embarque de passageiros 

do Aeromovél, o terminal de barcas, o Heliporto e a cabeceira da ponte que ligará a 

ilha, fisicamente, contará com um amplo estacionamento de veículos e um sistema 

de controle de fluxo de carros. Detalhes podem ser conferidos na prancha em anexo 

(xxxx)

Figura 119 – Setorização da Área de Ligação
Fonte: Autoria própria.

A área de ligação implantada ocupa uma área de 500 mil metros quadrados, 

a área que hoje é somente uma faixa de restinga seria urbanizada e teria toro um 

tratamento onde seriam transplantados coqueiros e vegetação nativa afim de que as 
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edificações e o entorno tivessem uma harmonia. 

O estudo final da implantação chegou a um arquipélago de 32 ilhas, para os 

diversos usos. A implantação total ocupa aproximadamente 25 mil hectares destes 

somente 32 % correspondem à área aterrada para construção das ilhas.

 Figura 120 – Implantação Final
Fonte: Autoria própria.

O conjunto de ilhas se divide em diversos usos, visando o melhor desenvolvimento 

da cidade. As ilhas centrais abrigam funções comercias, os diques além de proteção 

abrigam funções industriais e entre as ilhas centrais e os dique ficam as ilhas destinadas 

a habitação.
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4.4.1 Dique 01 (norte e sul)

Área - 1.614.718,34 m²

Figura 121 – Implantação Dique 01
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Ser Dique de Contenção e quebra mar 

• Usina de reciclagem de lixo

• Produção de Energia Eólica e Hidrocinética (através das ondas e mares) 

4.4.2 Dique 02 (norte e sul)

Área - 6.731.636,76 m²

 Figura 122 – Implantação Dique 02
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Ser Dique de Contenção e quebra mar 

• Usina de Dessalinização da água do mar

• Produção de Energia Eólica e Hidrocinética (através das ondas e mares) 
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4.4.3 Dique 03 (norte e sul)

Área - 1.614.718,34 m²

 Figura 123 – Implantação Dique 03
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Ser Dique de Contenção e quebra mar 

• Usina de distribuição elétrica

Produção de Energia Eólica e Hidrocinética (através das ondas e mares)

4.4.4 Dique 04 (norte e sul)

Área - 1.128.990,03 m²

 Figura 124 – Implantação Dique 04
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Reserva Biologia
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4.4.5 Dique 05 (norte e sul)

Área - 1.608.484,34 m²

Figura 125 - Implantação Dique 05
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Ser Dique de Contenção e quebra mar 

• Área de ampliação do aeroporto

• Produção de Energia Eólica e  Hidrocinética (através das ondas e mares)

4.4.6 Ilha Residencial de Alto Padrão 01,02,03,04,05,06,07(norte e sul)

Área - 198.228,37 m²

 Figura 126 – Implantação Ilha Residencial
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Habitação de Alto padrão

• Condomínio de Luxo
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4.4.7 Ilha Habitacional (norte e sul)

Área – 13.054.687,56 m²

 

Figura 127 – Implantação Ilha Habitacional
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Habitação 

• Residencial Unifamiliar

• Residencial Multifamiliar

• Condomínio de Residencial Multifamiliar

• Habitação de interesse social

Função Secundária 

• Habitação 

• Escola

• Hospital

• Centros Culturais

• Área institucional

• Área comercial

• Outros
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4.4.8 Ilha Meio 01 (norte e sul)

Área – 6.716.588,36 m²

Figura 128 – Implantação Ilha meio 01
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Grande Parque Urbano

• Zoológico

• Aquário

• Jardim Botânico

Função Secundária 

• Administrativo 

• Educacional

• Área institucional

• Área comercial

• Outros
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4.4.9 Ilha Meio 02 (norte e sul)

Área – 4.520.237,36 m²

 Figura 129 – Implantação Ilha meio 02
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Zona Comercial

• Hotelaria

• Hospitalar

• Cultural

Função Secundária 

• Habitacional

• Área institucional

• Outros
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4.4.10 Ilha Meio 03 (norte e sul)

Área – 4.511.853,13 m²

Figura 130 – Implantação Ilha meio 03
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Parque Olímpico

4.4.11 Ilha Meio 04 (norte e sul)

Área – 2.554.154,47 m²

Figura 131 – Implantação Ilha meio 04
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Acesso (Complexo de marinas STMP)
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• Zona Comercial

• Cultural

• Outros

4.4.12 Ilha Transporte (norte e sul)

Área – 2.706.915,69 m²

Figura 133 – Implantação Ilha meio 04
Fonte: Autoria própria.

Função Principal

• Acesso (Complexo aéreo STAP)

4.5 Propostas Urbanísticas

Com o desenho definido do arquipélago e de cada ilha associado com as funções 

especificadas paras mesma e os parâmetros urbanístico deliberados deus inicio ao 

traçado urbano, definindo os núcleos, bairros, quadras e lotes.

Com a configuração de quadras e lotes estabelecidas para cada ilha inicio a 

especificação do uso dos lotes, buscando uma mistura de usos ser interessante para 

a cidade, entretanto existem atividades que podem causar incômodos, e devem ter 

sua localização controlada.

Foram misturados e variados de usos compatíveis entre si, buscando a mais 
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intensa utilização possível 24 horas por dia, visando da uma vitalidade ao traçado 

urbano, com segurança observando a vocação física, sócio−econômica e cultural de 

cada uso bem como observando os impacto causados pelos mesmos.

Constituindo, deste modo, padrões ajustados de densidade na ocupação do 

território e ordenando o espaço construído, assegurando, deste modo, a qualidade 

morfológica da paisagem urbana.

4.5.1 Tipos de Usos

Foram estabelecidos de forma genérica os tipos de uso, e agrupados da seguinte 

maneira:

Usos Comerciais e de Serviços

Atividades econômicas que têm como função específica a troca de bens e a 

prestação de serviços de qualquer natureza.

Exemplo: Comércios vicinais (armazéns, açougues, fruteiros, mercearias, 

mini mercados, farmácias, jornais/revistas, padarias, etc); Lojas de departamento; 

Varejistas em geral (lojas, magazines, livrarias, floristas, boutiques, etc); Mercados, 

Supermercados e Hipermercados); Serviços vicinais (oficinas de pequenos reparos, 

encanadores, eletricistas, lavanderias); Serviços pessoais (cabeleireiros, alfaiates, 

massagistas, sapateiros); Serviços de alimentação (bares, lanchonetes, sorveterias, 

confeitarias, cantinas, restaurantes, pizzarias, choperias, etc); Serviços profissionais 

(consultórios, escritórios, estúdios de profissionais autônomos e liberais) ou empresas 

individuais; Serviços de manutenção em geral (conserto de eletrodomésticos, 

instrumentos e aparelhos em geral); Serviços de manutenção pesada (máquinas, 

barcos, motores, estruturas metálicas e todos que utilizem produtos perigosos, 

galvanoplastia ou tratamento químico superficial); Serviços de manutenção do 

tráfego rodoviário(oficinas mecânicas, borracharias, guinchos, chapeação e pintura); 

Postos de abastecimento de combustíveis; Estacionamentos, Garagens de frotas e 

transportadoras.
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Usos Industriais

Atividades voltadas para a extração, ou transformação de substâncias ou 

produtos, em novos bens ou produtos, por métodos.

Exemplo: Indústria Alimentícia, produtos, minerais não-metálicos, Automobilística, 

produtos químicos, Mecânica, móveis, de produtos plásticos, Metalúrgica, produtos 

de papel ou papelão, vestuário Têxtil, de produtos eletroeletrônicos, Farmacêutica e 

Tecnológica.

Uso Institucional

Atividades de variada natureza, cujo objetivo maior é a prestação de serviços 

públicos e privados de interesse social.

Exemplo: Instituições destinadas à assistência social, à administração, segurança 

e serviços públicos, cujas atividades relacionam-se às populações localizadas em 

áreas restritas.

Uso Residencial

Correspondente às formas de morar, em caráter permanente, de pessoas ou 

grupo de pessoas.

Exemplo: unifamiliares, bifamiliares e Multifamiliar.

Uso Empresarial

Correspondente às formas de condomínio de serviços, bens cujas atividades 

tem cunho econômico.

Exemplo: Serviços financeiros e administrativos (bancos, financeiros, escritórios 

de administração pública e privada, etc); edifícios garagens e garagens comerciais.

Uso Galerias & Shopping Centers

Correspondente às formas de condomínio de comércios cujas atividades tem 
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cunho econômico.

Exemplo: Galerias e Centros Comerciais; shopping Centers; Varejistas de 

produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radioativos); 

Varejistas de materiais de grande porte(máquinas, acessórios, automóveis, materiais 

de construção, barcos); atacadistas e Depósitos em geral (terminais, armazéns, 

etc); Atacadista e Depósito de produtos perigosos(explosivos, inflamáveis, tóxicos, 

corrosivos ou radioativos); Pavilhões para Feiras, Parques de exposições e similares.

Uso Religioso

Correspondente aos locais destinados a atividade religiosa, a qual implicam em 

concentração de pessoas e veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais.

Exemplo: igrejas, os templos, as casas de culto e capelas mortuários, cemitérios.

Uso Cultural

Correspondente aos locais destinados a atividade de fins culturais, a qual 

implicam em concentração de pessoas e veículos, níveis altos de ruídos e padrões 

viários especiais.

Exemplo: Reunião e Afluência de Público Auditório, Teatro, anfiteatro, Cine-

teatro, Cinema, Salão de exposição, Salão de reuniões, Biblioteca, Museu, Arena, 

rodeio e congêneres.

Uso Transporte

Correspondentes aos locais destinados ao transporte de passageiros e seus 

equipamentos.

Exemplo: Estações, pontos de ônibus, heliportos, marinas, terminais, rodoviárias, 

pontos de taxis.

Uso Educacional 

Correspondentes aos locais destinados a promoção da educação e conhecimento.
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Exemplo: creches, escolas, pré-escolas, universidades, faculdades, bibliotecas.

Uso Hotelaria

Correspondentes aos locais ao uso transitório, onde se recebem hóspedes.

Exemplo: hotel, albergues, motéis, pousadas, resorts. 

Uso Saúde 

Correspondentes aos locais destinados a atividade relativa à saúde, a qual 

implicam em concentração de pessoas e veículos, níveis altos de ruídos e padrões 

viários especiais. 

Exemplo: hospital, posto de saúde, clinicas, ambulatórios. 

Uso Praça,  Boulevard e parques 

Correspondentes aos locais destinados a atividade de lazer, recreação, a qual 

implicam em concentração de pessoas e veículos, níveis altos de ruídos e padrões 

viários especiais. Onde os espaços verdes são o ponto principal.

Exemplo: hotel, albergues, motéis, pousadas, resorts. 

4.5.2 Dique 01 (norte e sul)

 

Figura 134 – Desenho Urbano Dique 01
Fonte: Autoria própria.
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4.5.3 Dique 02 (norte e sul)

 

Figura 135 - Desenho Urbano Dique 02 
Fonte: Autoria própria.

 
4.5.4 Dique 03 (norte e sul) 

 

Figura 136 – Desenho Urbano Dique 03
Fonte: Autoria própria.
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4.5.5 Dique 04 (norte e sul) 

 

Figura 137 - Desenho Urbano Dique 04 
Fonte: Autoria própria.

4.5.6 Dique 05 (norte e sul)

Figura 138 -Desenho Urbano Dique 05
Fonte: Autoria própria.
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4.5.7 Ilha Residencial de Alto Padrão 01,02,03,04,05,06,07(norte e sul) 

 

Figura 139 -Desenho Urbano Ilha residencial alto padrao 
Fonte: Autoria própria.

Figura 140 - Desenho Urbano Ilha residencial alto padrão – tipo de uso 
Fonte: Autoria própria.
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4.5.8 Ilha Habitacional (norte e sul)

 

Figura 141 - Desenho Urbano Ilha habitacional 
Fonte: Autoria própria.

4.5.9 Ilha Meio 01 (norte e sul)

Figura 142 - Desenho urbano ilha meio 01 
Fonte: Autoria própria.
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Figura 143 - Ilha meio 01 super quadra a
Fonte: Autoria própria.

 

Figura 144 - Ilha meio 01 super quadra b
Fonte: Autoria própria.
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Figura 145 - Ilha meio 01 super quadra c1 
Fonte: Autoria própria.

Figura 146 - Ilha meio 01 super quadra c2 
Fonte: Autoria própria.
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Figura 147 - Ilha meio 01 super quadra d
Fonte: Autoria própria.

4.5.10 Ilha Meio 02 (norte e sul)

 

Figura 148 - Desenho urbano ilha meio 02
Fonte: Autoria própria.
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Figura 149 - Desenho urbano ilha meio 02 topogrrafia
Fonte: Autoria própria.

 

Figura 150 - lha meio 02 – quadras D1, D2, D3
Fonte: Autoria própria.
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Figura 151 - lha meio 02 – quadras D4 E D7 
Fonte: Autoria própria.

Figura 152 - ILHA MEIO 02 – QUADRA D5 E D6
Fonte: Autoria própria.
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Figura 153 - ILHA MEIO 02 – QUADRA A7
Fonte: Autoria própria.

 

Figura 154 - ILHA MEIO 02 – QUADRA A6 E A8
Fonte: Autoria própria.
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Figura 155 - LHA MEIO 02 – QUADRA E1
Fonte: Autoria própria.

4.5.11 Ilha Meio 03 (norte e sul)

 

Figura 156 - DESENHO URBANO ILHA MEIO 03
Fonte: Autoria própria.
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4.5.12 Ilha Meio 04 (norte e sul)

 

Figura 157 - DESENHO URBANO ILHA MEIO 04
Fonte: Autoria própria.

4.5.13 Ilha Transporte (norte e sul)

Figura 158 - DESENHO URBANO ILHA MEIO 04
Fonte: Autoria própria.
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4.6 Dados & números

A seguir são apresentados os levantamentos quantitativos de toda a implantação 

da ilha.  Vale ressaltar que o processo de obtenção das áreas se deu em arquivos 

digitais através do softwares autodesk revit 2014, envolve a criação de poligonais em 

todo o perímetro da construção resultando assim em áreas mais precisas e exatas, 

porém pode haver diferenças devido ao arredondamento das casas decimais em 

cálculos que usualmente não são considerados quando feitos os cálculos a mão e/ou 

com calculadora.

Tabela 05 - Quadro de Áreas por Implantção Geral

Tabela 06 - Quadro de Áreas por ilha



166

4.7 Cenários

A seguir são apresentados alguns cenários da possível ocupação da ilha

 

Figura 159 - Perspectiva da ocupação da área de ligação
Fonte: Autoria Própria   

Figura 160 - Perspectiva da ponte de ligação entre continente e ilha
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 161 - Perspectiva da Ilha Implantada – Dique 01.
Fonte: Autoria Própria
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Figura 162 - Perspectiva da Usina de Lixo e resíduos / Usina de reciclagem – Dique 01.
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 163 - Perspectiva da Ilha Implantada – dique 03.
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 164 - Perspectiva Cata-ventos para obtenção de energia eólica. E usina de distribuição 
elétrica (ao fundo)– dique 03

Fonte: Autoria Própria
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Figura 165 - Perspectiva da Ilha Implantada  residencial alto padrão.
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 166 - Perspectiva do uso do solo – ilha alto residencial padrão
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 167 - Perspectiva do píer – ilha alto residencial padrão
Fonte: Autoria Própria
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Figura 168 - Perspectiva da via local – ilha residencial alto padrão
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 169 - Perspectiva de ocupação – ilha habitacional
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 170 - Perspectiva  quadra ilha habitacional
Fonte: Autoria Própria
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Figura 171 - Perspectiva  via local ilha habitacional
Fonte: Autoria Própria

  

Figura 172 - Perspectiva da super quadra a – ilha meio 01
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 173 - Perspectiva estação/terminal  do STPTI
Fonte: Autoria Própria
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Figura 174 - Perspectiva estação/terminal  do STPTI
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 175 - Perspectiva ocupação da quadra – ilha meio 01
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 176 - Perspectiva da super quadra a – ilha meio01
Fonte: Autoria Própria
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Figura 177 - Perspectiva noturna da super quadra a – ilha meio 02
Fonte: Autoria Própria

 

Figura 178 - Perspectiva noturna
Fonte: Autoria Própria  

 Figura 179 -  Boulevar nas quadras comerciais 0-ilha meio 02
Fonte: Autoria Própria



CONCLUSÃO



174

5. CONCLUSÃO

 

 O turismo é uma indústria e deve ser trada como tal. Que o turismo é um 

excelente instrumento para contribuição do PIB, senda uma ferramenta que movimenta 

uma ampla cadeia produtiva de bens e serviços. Ressaltando os problemas do turismo 

brasileiro e as formas de correção dos erros bem como exaltando os resultados 

positivos do trade turístico para a economia.

Ainda assegurando que o Brasil é detentor de um enorme potencial turístico, 

expresso por suas belezas naturais e culturais, que o setor está em amplo crescimento, 

e que deve ser explorado com responsabilidade. Com a implantação de uma cidade 

voltada ao turismo, seguindo os preceitos e premissas das boas práticas do turismo, 

podemos formar uma demanda crescente, propiciando um acentuado e permanente 

desenvolvimento econômico.

A atratividade turística está fortemente relacionada às alterações espaciais, não 

somente bancada pela provisão de infraestruturas, mas também pelas intervenções 

urbanas, pela valorização do patrimônio histórico e cultural e pela recorrência à 

iconicidade da arquitetura. 

As diretrizes para  implantação de uma cidade turísticas em uma ilha artificial 

visa se configurar como projeto urbano emblemático motivador do turismo, que tenha 

com produto uma arquitetura espetacular e efêmera, que não haja exclusão e/ou 

segregação social, que promova uma conivência harmônica entre todos os agentes, 

provendo aos mesmos meios de moradia, lazer, trabalho e fonte de renda. 

Nas diretrizes para o projeto urbano destacamos o desenho e o planejamento 

urbano com uma possível solução urbanística, aliadas a novas tecnologias a fim de 

responder os anseios da premissa do projeto, uma cidade ideal, rompendo os desafios 

de desigualdade social, banalização do meio construído.

Por trás das soluções sugerias para a urbe, o projeto urbanístico necessita 

um processo detalhado de estudos técnicos de desempenho, incluindo simulações 

computacionais avançadas, sem o qual é impossível prever seu desempenho e, 

assim, justificar o partido. 
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Poderia dizer que o valor de ícone, cidade turística implantada em uma ilha 

artificial, está na concepção projeto que visa contemplar as particularidades da boa 

prática turística a liada as inovações tecnologias, sendo assim, fugindo de uma imagem 

de homogeneização do urbanismo e da arquitetura e da tecnologia, retomando a 

construção de uma identidade local.
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Anexo 01 - Projeto RIMA
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Anexo 02 - Prancha Detalhamento de Vias
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Anexo 03 - Prancha detalhamento quadras e lotes
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Anexo 04 - Prancha projeto Ilha Artificial 01
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